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• บรษิทัฯ        หมายถงึ บรษิทั ไทย เอน็ ด ีท ีจ ากดั (มหาชน) และใหห้มายรวมถงึผูซ้ึง่ไดร้บัมอบอ านาจใหก้ระท าการแทน 
บรษิทัฯ หรอืผูท้ีไ่ดร้บัมอบหมายใหท้ างานแทนผูม้อี านาจกระท าการแทนบรษิทัฯ  
 
 

• บรษิทัย่อย หมายถงึ บรษิัทอื่นใดที่บรษิัท ไทย เอ็น ด ีท ีจ ากดั (มหาชน) อาจเข้าถือหุ้นในอนาคตจนครบตามเกณฑ ์
ทีก่ฎหมายก าหนดเขา้ขา่ยเป็นบรษิทัย่อย 
 

• กรรมการ  หมายถงึ กรรมการบริษัทที่มีคุณสมบัติตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัดพ.ศ.2535 และที่แก้ไข
เพิม่เตมิของบรษิทัฯ  
 

• ผูบ้รหิารระดบัสงู หมายถงึ กรรมการผูจ้ดัการ ซึง่ท าหน้าทีเ่ป็นประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร (Chief Executive Officer หรอื  
  CEO) รองกรรมการผูจ้ดัการ และผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ หรอืเทยีบเท่า  

 

• ผูบ้รหิาร หมายถงึ ผูจ้ดัการฝา่ย รองผูจ้ดัการฝา่ย และผูช้่วยผูจ้ดัการฝา่ย หรอืเทยีบเท่า 
 

• ผูบ้งัคบับญัชา  หมายถงึ พนักงานผูซ้ึ่งมอี านาจในการสัง่การ ก ากบั มอบหมาย และควบคุมการปฏบิตัิงาน เพื่อใหเ้ป็นไป
ตามแนวทางและนโยบายของบริษัทฯ รวมถึงการมีอ านาจในการใช้มาตรการบทลงโทษ 
แก่พนักงานทีไ่ม่ปฏบิตัติามระเบยีบและอื่นๆ ตามทีก่ าหนด 
 

• พนักงาน หมายถงึ พนักงานประจ า (ได้รบัการบรรจุหลังผ่านการทดลองงาน) พนักงานทดลองงาน และพนักงาน 
ตามสญัญาว่าจา้ง 
 

• ผูม้สี่วนไดเ้สยี  หมายถงึ ผู้มสี่วนได้ส่วนเสียภายใน เช่น ผู้ถือหุ้น พนักงาน และผู้มสี่วนได้ส่วนเสียภายนอก เช่น คู่แข่ง
ทางการคา้ หน่วยงานราชการ เป็นตน้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บทนิยาม 
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คณะกรรมการบรษิทัไดต้ระหนักและใหค้วามส าคญัต่อการก ากบัดูแลกจิการที่ด ีโดยได้จดัท านโยบายการก ากบัดูแลกจิการทีด่ีฉบบันี้ขึ้น 
เพื่อส่งเสรมิใหบ้รษิทัฯ ยดึมัน่และใหค้วามส าคญัในการบรหิารตามหลกัจรรยาบรรณทางวชิาชพี หลกัการก ากบัดูแลกิจการที่ด ีหลกัจรรยาบรรณ 
ทางธุรกจิ และแนวทางปฏบิตัทิีเ่กีย่วขอ้ง ทัง้ดา้นโครงสรา้งองค์กรและดา้นกลยุทธ์การจดัการ ซึง่ไดก้ าหนดบทบาทและแนวทางในการปฏบิตัิหน้าที่
ทีเ่ป็นระบบ โปร่งใส เป็นธรรม สามารถเขา้ถงึ และตรวจสอบได ้อาทเิช่น  

• มกีารก าหนด ทบทวน และอนุมตั ิวสิยัทศัน์ พนัธกจิ ปณิธาน นโยบาย กลยุทธ์ วตัถุประสงค์ เป้าหมาย แผนธุรกจิ งบประมาณ และ 
ทศิทางการด าเนินงานของบรษิทั ตลอดจนมาตรการบรหิารความเสีย่ง เป็นประจ าทุกปี  

• มกีารจดัสรรทรพัยากรทีส่ าคญัใหเ้หมาะสม โดยน าเทคโนโลยแีละนวตักรรมมาปรบัใชใ้หม้คีวามเหมาะสมและมรีะบบการป้องกนัการ
เขา้ถงึ เพื่อใหก้ารปฏบิตัหิน้าทีเ่ป็นไปตามทีก่ าหนดไวอ้ย่างมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล 

• มคีวามโปร่งใสในการด าเนินธุรกจิ  
• ดูแลความปลอดภยัของบุคลากร ทรพัยส์นิ และสิง่แวดลอ้ม ในองคก์รและชุมชนบรเิวณใกลเ้คยีง  
• ปฏบิตัหิน้าทีด่ว้ยความรบัผดิชอบ ตามหลกัจรรยาบรรณทางวชิาชพี หลกัจรยิธรรมและคุณธรรมทีด่ ี
• ปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติ ข้อบังคับของบริษัท รวมถึงข้อก าหนดประกาศของตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย ส านักงาน

คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย ์คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน หน่วยงานอื่น และกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิ  
• ต่อตา้นการทุจรติคอรร์ปัชัน่ในทุกรปูแบบ ทัง้ภาครฐัและภาคเอกชน  
• ส่งเสรมิใหบุ้คลากรเขา้รบัการฝึกอบรม ทัง้ภายนอกและภายใน เพื่อเพิม่ศกัยภาพอย่างต่อเน่ือง เป็นตน้  

 

ซึ่งคณะกรรมการบรษิทั ผูบ้รหิาร และพนักงานต่างยดึมัน่เป็นแนวทางในการปฏบิตัเิสมอมา มกีารตดิตามการเปลี่ยนแปลงภายใต้ปจัจยั
ต่างๆ ที่อาจกระทบต่อผลประกอบการของกิจการทัง้ในระยะสัน้และระยะยาว เพื่อให้พร้อมรบักบัการแข่งขนัอยู่เสมอ  และมุ่งหวงัในการสร้างฐาน 
ของบรษิัทฯ ที่ดขี ึ้น สามารถแข่งขนัได้ และมผีลประกอบการที่ด ีส่งผลให้ผู้มสี่วนได้เสยีทุกกลุ่มเกิดความเชื่อมัน่ในการบรหิารจดัการ เสรมิสร้าง
ภาพลกัษณ์ให้แก่บรษิัทฯ และน าไปสู่ความส าเร็จในการด าเนินธุรกิจทีย่ ัง่ยนือย่างแทจ้รงิ โดยแนวทางในการปฏิบตัิครอบคลุมหลกัการก ากบัดูแล 
กจิการทีด่ที ัง้ 8 หมวด ดงันี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นโยบายการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 
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คณะกรรมการบรษิทัทุกคนมคีวามเขา้ใจบทบาทและตระหนักถงึความรบัผดิชอบในการปฏบิตัหิน้าทีด่ว้ยความรบัผดิชอบ ความระมดัระวงั 

(duty of care) และซื่อสัตย์สุจริตต่อองค์กร (duty of loyalty) สอดคล้อง และเป็นไปตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อก าหนดที่เกี่ยวข้อง ข้อบังคับ 
ของบรษิทัฯ รวมถงึมตทิีป่ระชุม เยีย่งวญิญูชนทีพ่ึง่กระท าอย่างสมเหตุสมผลเพื่อประโยชน์สูงสุดขององค์กร ในฐานะผูน้ าทีต่้องก ากบัดูแล ตดิตาม 
และประเมินผล ให้องค์กรประกอบธุรกิจอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม เป็นไปตามจรรยาบรรณวิชาชีพ โปร่งใส และมีระบบบริหารจดัการที่ดี  
อกีทัง้ คณะกรรมการควรเป็นแบบอย่างในการก ากบัดูแลกจิการ โดยส่งเสรมิใหผู้บ้รหิารระดบัสงู และผูบ้รหิารปฏบิตัเิช่นเดยีวกนั  

 

นอกจากนี้  คณะกรรมการบริษัทควรติดตามการเปลี่ยนแปลงภายใต้ปจัจัยต่างๆ ที่อาจกระทบต่อผลประกอบการของกิจการ 
ทัง้ในระยะสัน้และระยะยาว เพื่อให้พร้อมรับกับการแข่งขนัอยู่เสมอ อีกทัง้ ควรมีส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรสร้างคุณค่าที่เป็นประโยชน์ 
และเกดิความยัง่ยนืต่อกจิการ โดยไม่ส่งผลกระทบใดๆ ต่อผูม้สี่วนไดเ้สยีทุกกลุ่ม  

 
1. การด าเนินการตามเป้าหมายขององคก์ร 

1.1 คณะกรรมการบรษิทัท าหน้าทีใ่นการ 
1.1.1 ก าหนด ทบทวน และอนุมตั ิวสิยัทศัน์ พนัธกจิ ปณิธาน นโยบาย กลยุทธ ์วตัถุประสงค ์เป้าหมาย แผนธุรกจิ งบประมาณ และ

ทศิทางการด าเนินงานของบรษิทัฯ เป็นประจ าทุกปี  
1.1.2 สรา้งวฒันธรรมองคก์รทีย่ดึมัน่ในหลกัจรยิะธรรมและการมคีุณธรรมทีด่ ีและการประพฤตตินเป็นแบบอย่างทีด่ ี
1.1.3 ก ากับดูแลและติดตามการด าเนินธุรกิจให้สามารถปรบัเปลี่ยนไปตามการเปลี่ยนแปลงของปจัจยัภายในและภายนอกได ้

อย่างเหมาะสม  
1.1.4 การดูแลโครงสรา้ง การปฏบิตัหิน้าที ่และค่าตอบแทนของคณะกรรมการและผูบ้รหิารใหเ้หมาะสม เพื่อใหบ้รรลตุ่อวตัถุประสงค์

และเป้าหมายหลกัในการประกอบธุรกจิขององค์กร อกีทัง้เพื่อใหก้ารบรหิารจดัการเกดิประสทิธภิาพสงูสุด 
 

1.2 คณะกรรมการยงัไดจ้ดัท ากฎบตัรคณะกรรมการหรอืแนวทางการก ากบัดูแลกจิการทีร่ะบุหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของคณะกรรมการ 
และมกีารทบทวนเป็นประจ าทุกปี อีกทัง้ทบทวนบทบาทหน้าที่ระหว่างคณะกรรมการ กรรมการผู้จดัการ และฝ่ายจดัการ รวมถึงโครงสร้างการ
บรหิารงาน และติดตามผลการปฏิบตัิงานของฝ่ายจดัการอยู่เสมอ ตามขอบเขตอ านาจหน้าที่และความรบัผดิชอบทีไ่ด้จดัท าเป็นลายลกัษณ์อกัษร 
เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัทศิทางขององคก์ร และเพื่อใหบ้รรลุตามเป้าหมายทีต่ัง้ไว ้และเกดิประโยชน์สงูสุดต่อบรษิทัและผูม้สี่วนไดเ้สยีทุกกลุ่ม  

 

1.3 คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทในการสนับสนุนให้บริษัทฯ น านวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ พร้อมทัง้ก ากับดูแล  
เพื่อใหท้นัต่อการเปลีย่นแปลงตามยุคสมยั เพื่อเพิม่คุณค่าและมลูค่าใหแ้ก่กจิการ  

 

1.4 คณะกรรมการบรษิทัจดัใหม้รีะบบควบคุมภายใน การประเมนิ และทบทวนระบบควบคุมภายใน รวมถงึยงัจดัใหม้มีาตรการบรหิารความ
เสี่ยงและมีการติดตามผลอย่างสม ่าเสมอ ทัง้ทางด้านบัญชี ระบบการปฏิบัติงานภายในบริษัทฯ เพื่อให้มัน่ใจได้ว่าบริษัทฯ มีการด าเนินงาน 
ที่เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคบั มติที่ประชุมผุ้ถือหุ้น ตลอดจนนโยบายหรือแนวทางที่ได้ก าหนดไว้อย่างครบถ้วน และเปิดเผยข้อมูลที่ส าคญั 
ทีอ่าจมผีลกระทบต่อการลงทุนของผูถ้อืหุน้ นักลงทุน เช่น การท ารายการระหว่างกนั หรอื รายการเพิม่ / ลดทุน เป็นตน้ 

 

1.5 คณะกรรมการจดัใหม้กีระบวนการอนุมตัิตามอ านาจด าเนินการในงานที่ส าคญั เช่น การลงทุน การท าธุรกรรมที่ผลกระทบต่อกิจการ
อย่างมนีัยส าคญั การท ารายการกบับุคคลทีเ่กี่ยวโยงกนั การไดม้า / จ าหน่ายไปซึ่งทรพัย์สนิ การจ่ายปนัผล และด าเนินการเป็นไปตามที่กฎหมาย
ก าหนดอย่างครบถว้น 

 

1.6 คณะกรรมการบริษัท สนับสนุนให้คณะกรรมการบริษัทเข้ารับการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย  
ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย และส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ นอกจากนี้ คณะกรรมการบรษิทัจะท าหน้าที่
แต่งตัง้คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ เพื่อช่วยในการดูแลกจิการของบรษิทั 

 

หลกัปฏิบติั 1  
ตระหนักถึงบทบาทและความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ 
ในฐานะผู้น าองคก์รท่ีสร้างคณุค่าให้แก่กิจการอย่างยัง่ยืน 
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ทัง้นี้ สามารถดูรายละเอียดหน้าที่ความรบัผิดชอบของคณะกรรมการได้ที่ หลกัปฏิบตัิที่ 3 การเสรมิสร้างคณะกรรมการที่มปีระสิทธิผล 

(Strengthen Board Effectiveness) 
 

2. ภาวะผู้น าและวิสยัทศัน์  
 คณะกรรมการบรษิทัมคีวามเป็นอสิระในการตดัสนิใจ โดยบรษิทัฯ ใหส้ทิธแิละความเท่าเทยีมกนัแก่กรรมการทุกคนในการพจิารณาตดัสนิใจ
เรื่องต่างๆ ตามกฎหมายและเป็นไปตามขอบเขตและความรับผิดชอบของแนวทางปฏิบัติ โดยสอดคล้องกับข้อก าหนด และแนวปฏิบัติที่ดี 
ในการก าหนด เห็นชอบ อนุมตัิ รวมถึงการก ากับดูแลและติดตามผลการปฏิบัติงานของฝ่ายจดัการอย่างสม ่าเสมอเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมาย 
และแผนธุรกจิ รวมถงึดูแลใหม้รีะบบควบคุมภายในทีด่ ีมมีาตรการและการบรหิารจดัการความเสีย่งอย่างเหมาะสม  
 

ทัง้นี้ คณะกรรมการบรษิัทได้มอบอ านาจ หน้าที่ ความรบัผดิชอบในการบรหิารงานแก่กรรมการผู้จดัการ และรายงาน ให้คณะกรรมการ
บรษิทัรบัทราบ ซึง่อ านาจดงักล่าวแยกออกจากอ านาจหน้าทีข่องประธานกรรมการอย่างชดัเจน 

 
3. การสร้างคณุค่าให้แก่กิจการ 

3.1 การก ากบัดแูล 
คณะกรรมการบริษัทในฐานะผู้น าองค์กรที่สร้างคุณค่าให้กิจการอย่างยัง่ยืน ได้ให้ความส าคัญในการบริหารงานที่โปร่งใส  และ 

มีประสิทธิภาพ จึงได้อนุมัติการจัดท านโยบายและคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจ และคู่มือการก ากับดูแลกิจการที่ดี ทัง้ด้านโครงสร้างองค์กร และ 
ด้านกลยุทธ์การจดัการ ซึ่งมีการก าหนดบทบาทและแนวทางในการปฏิบตัิงานที่เป็นระบบ  โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ อาทิเช่น การก าหนด
วสิยัทศัน์และกลยุทธ์ทีช่ดัเจน มคีวามโปร่งใสในการด าเนินธุรกจิ ดูแลความปลอดภยัของบุคลากร ทรพัย์สนิ และสิง่แวดล้อม ทัง้ในองค์กรและชุมชน
บรเิวณใกล้เคยีง และการปฏบิตัติามระเบยีบปฏบิตัิ ขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ ขอ้ก าหนด รวมถงึประกาศของส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์
และตลาดหลกัทรพัย์ (ก.ล.ต.) ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน และกฎหมายที่เกี่ยวขอ้งกบัธุรกิจ เป็นต้น  
ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้ดูแลและติดตามการปฏิบัติตามกฏระเบียบ และข้อก าหนดต่างๆ ของผู้บริหาร  และพนักงานโดยตลอด เพื่อมุ่งหวัง 
ในการสร้างมาตรฐานของกิจการที่ดีขึ้น อันจะท าให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มเกิดความเชื่อมัน่  เสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่บรษิัทฯ และน าไปสู่ 
การพฒันาธุรกจิทีย่ ัง่ยนือย่างแทจ้รงิ  

คณะกรรมการฯ ไดจ้ดัท านโยบายการก ากบัดูแลกจิการของบรษิทัฯ เป็นลายลกัษณ์อกัษร เพื่อใหก้รรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงานทุก
คนยดึมัน่และปฏบิตัติาม โดยมกีารพจิารณา ทบทวนความเหมาะสมและใหค้วามเหน็ชอบนโยบายดงักล่าวเป็นประจ าอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ 

 

3.2 จรรยาบรรณธรุกิจ 
 คณะกรรมการบริษัทได้ก าหนดนโยบายและข้อพงึปฏิบตัิเกี่ยวกบัจรรยาบรรณของคณะกรรมการบริษัท  ฝ่ายจดัการ และพนักงาน 
เพื่อใหผู้เ้กี่ยวขอ้งยดึถอืเป็นแนวทางในการปฏบิตัิหน้าทีข่องบรษิทัฯ ดว้ยความซื่อสตัย์สุจรติ เทีย่งธรรม และรบัผดิชอบต่อผูม้สี่วนไดเ้สยี ผูถ้อืหุ้น 
และทุกฝ่ายทีเ่กี่ยวขอ้ง โดยมอบใหแ้ก่กรรมการ ผูบ้รหิาร และเผยแพร่แก่พนักงานของบรษิทัฯ ทุกคนผ่านช่องทางระบบเทคโนโลยแีละสารสนเทศ
ของบรษิัทฯ และเผยแพร่แก่สาธารณชน พร้อมทัง้ติดตามการปฏิบัติอย่างสม ่าเสมอ โดยก าหนดให้เป็นหน้าที่ของผู้บริหารทุกระดบัในการดูแล  
ใหพ้นักงานภายใต้การบงัคบับญัชาทราบ เขา้ใจ และก่อใหเ้กดิการปฏบิตัติามจรรยาบรรณของบรษิทัฯ ทีเ่ป็นรูปธรรม นอกจากนี้บรษิทัฯ ยงัจดัใหม้ี
การอบรมหลกัสูตรจรรยาบรรณของบรษิทัฯ ใหแ้ก่พนักงานใหม่ทุกคนอย่างสม ่าเสมอ ซึ่งขอ้พงึปฏบิตัเิกี่ยวกบัจรรยาบรรณนัน้ จะรวมถงึการก าหนด
โทษทางวนิัยดว้ย ทัง้นี้ สามารถดูรายละเอยีดเพิม่เตมิไดจ้ากเวบ็ไซตข์องบรษิทัฯ www.tndt.co.th  

คณะกรรมการบรษิทัพจิารณาทบทวนความเหมาะสมและใหค้วามเหน็ชอบนโยบายและคู่มอืของบรษิทัฯ รวมถงึกฎบตัรของกรรมการ 
เป็นประจ าอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ เพื่อใหก้รรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงานทุกคน ยดึมัน่และปฏบิตัติามในทศิทางเดยีวกนั   
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1. แนวทางเพื่อความยัง่ยืน  
 คณะกรรมการบรษิทัก าหนดแนวทาง และทศิทางการด าเนินธุรกจิขององค์กรผ่านวสิยัทศัน์ พนัธกจิ ปณิธาน และนโยบาย ซึ่งไดพ้จิารณา
ควบคู่กับความต้องการของผู้ที่มีส่วนได้ เสียที่เกี่ยวข้องทุกกลุ่ม สภาพแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ความช านาญของพนักงาน 
และความสามารถในการแข่งขนัขององค์กร รวมถงึการน านวตักรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใชอ้ย่างเหมาะสม เพื่อใหเ้กิดคุณค่าแก่องค์กร ลูกค้า 
รวมถงึผูม้สี่วนไดเ้สยีทุกกลุ่ม และสงัคมโดยรวม ทัง้นี้ จะมกีารทบทวนเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ปจัจุบนัเป็นประจ าทุกปี   
 
นโยบาย 

ก.  ใหบ้รกิารตามหลกัวชิาการ และตามขอ้ก าหนดในมาตรฐานสากล และขอ้กฎหมายอย่างเคร่งครดั  
ข.  บรกิารด้วยเทคโนโลยทีี่ทนัสมยั ให้สอดคล้องกบัความต้องการของภาคอุตสาหกรรม มกีารพฒันาทัง้ด้านเทคโนโลยแีละนวตักรรม 

บุคลากร เครื่องมอื และอุปกรณ์ อย่างต่อเน่ือง ทัง้ในส่วนปฏบิตักิาร และส านักงาน 
ค.  ปลูกฝงัและยดึมัน่ ในจรรยาบรรณวชิาชพี จรยิธรรมและคุณธรรม และธรรมาภบิาล ในทุกภาคส่วนขององคก์ร 
ง.   ปฏเิสธ และต่อตา้นคอรร์ปัชัน่ ในทุกรปูแบบ 
จ.   ปลูกจติส านึกในองคก์รใหต้อ้งมสี่วนร่วมรบัผดิชอบต่อสงัคม และสิง่แวดลอ้ม (Social Enterprise) 
ฉ.   ขยายฐานธุรกจิไปยงักลุ่มประเทศอาเซยีน (AEC) และเพิม่สายธุรกจิทีม่อีตัราการเตบิโตสงูและมกีารแขง่ขนัทีต่ ่า 
ช.   แสวงหาโอกาสทางธุรกจิตามสถานการณ์ เพื่อความมัน่คงขององคก์ร 

 

วิสยัทศัน์ 
เป็นผูน้ าในธุรกจิการใหบ้รกิารการทดสอบและตรวจสอบดว้ยเทคนิค NDT (Non-destructive Testing) ในทุกภาคอุตสาหกรรมตามยุคสมยั 

และเทคนิคอื่นๆ ในภูมภิาคอาเซยีน และเพิม่สายธุรกจิตามโอกาส  
  

พนัธกิจ 
เขา้ถงึกลุ่มลูกคา้ในทุกภาคอุตสาหกรรมทีเ่กี่ยวขอ้งทัง้ในและต่างประเทศ ด้วยการบรกิารทีร่วดเร็ว มปีระสทิธภิาพ และมคีวามเป็นธรรม 

ในค่าบรกิาร ภายใต้แนวทางปฏบิตัิแห่งจรรยาบรรณทางวชิาชพีอย่างเคร่งครดั เพื่อใหลู้กคา้มคีวามเชื่อถอืและพงึพอใจสูงสุด และเร่ง ความพร้อม 
ในการขยายฐานธุรกิจด้านการตรวจสอบฯ ไปยงักลุ่มอุตสาหกรรมอื่นๆ ให้ทนัตามสถานการณ์ รวมถึงการเพิ่มสายธุรกิจด้านพลังงานให้ทัน 
ตามเป้าหมาย ทัง้ในประเทศและกลุ่มประเทศอาเซยีน โดยเฉพาะสาธารณรฐัแห่งสหภาพเมยีนมารแ์ละสาธารณรฐัอนิโดนีเซยี ซึง่ไดม้กีารเริม่โครงการ
ล่วงหน้าไปแลว้ 
 

ปณิธาน 
มุ่งเน้นการบรหิารธุรกิจใหม้ัน่คงและยัง่ยนื ดว้ยหลกัการก ากบัดูแลกิจการที่ด ีมคีวามรบัผดิชอบต่อสงัคม และสิง่แวดล้อม มจีรรยาบรรณ  

ในวชิาชพี มคีุณธรรม จรยิธรรม และธรรมาภบิาล ร่วมต่อตา้นคอรร์ปัชัน่ทุกรปูแบบและทุกพืน้ที ่ทัง้ภาครฐัและภาคเอกชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หลกัปฏิบติั 2  
ก าหนดวตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมายหลกัของกิจการท่ีเป็นไปเพ่ือความยัง่ยืน 
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2. เป้าหมายและกลยุทธ ์

2.1 คณะกรรมการบริษัทมีการก าหนด ทบทวน ติดตาม และอนุมัติ กลยุทธ์ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย แผนธุรกิจ งบประมาณ และ 
ทิศทางการด าเนินธุรกิจให้สอดคล้องและบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของบริษัทฯ ทัง้กลยุทธ์ประจ าปีและระยะกลาง 3 - 5 ปี  
ที่เป็นตวัเงนิและไม่ใช่ตวัเงนิ โดยไม่ขดัต่อข้อก าหนด กฎหมาย หรอืขดัต่อจรรยาบรรณวชิาชพี น ามาวเิคราะห์ร่วมกบัปจัจยัภายนอกและภายใน 
ทีอ่าจส่งผลกระทบต่อความส าเรจ็ อนัไดแ้ก่ 

(1) สภาพแวดลอ้ม  
(2) ปจัจยัและความเสีย่งเรื่องต่างๆ ทีส่่งผลกระบบต่อองคก์ร และผูม้สี่วนไดเ้สยีทุกกลุ่มตลอดห่วงโซ่ธุรกจิ (Value Chain)  

  (3)  ข้อมูลที่ได้จากกระบวนการ / ช่องทางในการสื่อสารของบริษัทฯ เพื่อที่ท าให้สามารถเข้าถึงข้อมูล / ประเด็นส าคัญ /  
ความคาดหวงั จากผูม้สี่วนไดเ้สยีทุกกลุ่มไดโ้ดยตรง เป็นตน้ 

2.2 เพื่อให้มัน่ใจว่าการด าเนินงานยงัคงเป็นไปตามที่คาดการณ์ และสามารถปรบัเปลี่ยนให้มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ปจัจุบนั 
ที่เกิดขึ้นอยู่เสมอ สามารถตอบสนอง สร้างคุณค่าให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยไม่ส่งผลกระทบทัง้ทางตรงและทางอ้อมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม 
เป็นส าคญั และทบทวนเป็นประจ าทุกปี  

 

2.3 คณะกรรมการบริษัทส่งเสริมและสนับสนุนให้บริษัทฯ จัดสรรทรัพยากรที่ส าคัญ  การน าเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาปรับใช้ 
ให้เหมาะสมกับลักษณะธุรกิจ เพื่อให้การด าเนินงานที่ก าหนดไว้เป็นไปอย่างมปีระสิทธิภาพและประสทิธิผล รวมถึงก ากับดูแลการด าเนินธุรกิจ 
ใหส้ามารถปรบัเปลีย่นไปตามการเปลี่ยนแปลงของปจัจยัภายในและภายนอกอยู่เสมอ โดยยดึมัน่ในหลกัการก ากบัดูแลกจิการทีด่ี การมจีรรยาบรรณ 
คุณธรรมและจรยิธรรมทีด่ ีการกระท าใดๆ ทีเ่ป็นประโยชน์แก่สงัคมโดยรวม  

 

2.4 คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้ฝ่ายจัดการเป็นผู้ด าเนินการและรายงานผลให้คณะกรรมการบริษัททราบ โดยจะติดตามผล 
การด าเนินการผ่านการประชุมคณะกรรมการบรษิทัทีจ่ดัขึน้รายไตรมาส 

 

ทัง้นี้ คณะกรรมการบรษิทัโดยบรษิทัฯ จะสื่อสารไปยงัพนักงานทุกคนใหร้บัทราบผ่านช่องทางสื่อสารของบรษิทัฯ เพื่อใหย้ดึถอืและปฏบิตัิ
เป็นไปในทศิทางเดยีวกนั 

      สามารถดูรายละเอียดเป้าหมายและกลยุทธ์ในการด าเนินธุรกิจได้จากรายงานประจ าปี (56-2) และแบบแสดงรายการข้อมูล (56-1)  
ในหวัขอ้ “เป้าหมายและกลยุทธ”์ 
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คณะกรรมการเป็นผู้รบัผดิชอบในการก าหนดและทบทวนโครงสร้างคณะกรรมการ ทัง้ในเรื่องขนาด องค์ประกอบ สดัส่วนของกรรมการ

อิสระ ที่เหมาะสมและจ าเป็นต่อการน าพาองค์กรไปสู่การบรรลุตามวัตถุประสงค์ กลยุทธ์ และเป้าหมายสูงสุดที่ตัง้ไว้ โดยคณะกรรมการ 
จะคดัเลือกบุคคลที่เหมาะสมเป็นประธานกรรมการ รวมถึงการแต่งตัง้คณะกรรมการชุดย่อย ซึ่งเป็นผู้ที่มคีวามรู้ ความสามารถ มปีระสบการณ์
เกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง มีความเชี่ยวชาญที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ มีภาวะผู้น า มีวิสยัทศัน์ มีความเป็ นอิสระ 
ในการพิจารณาเรื่องต่างๆ อย่างโปร่งใส เป็นธรรม สมเหตุสมผล สามารถอุทิศเวลา และทุ่มเทในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเพียงพอ  
ดว้ยความรบัผดิชอบ ความระมดัระวงั และความซื่อสตัย ์เพื่อประโยชน์สงูสุดแก่องคก์รและผูม้สี่วนไดเ้สยีทุกกลุ่ม 

 
1. โครงสร้างคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบรษิัท ประกอบด้วยกรรมการจ านวนไม่น้อยกว่า 5 คน แต่ไม่เกิน 12 คน เลือกตัง้โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นโดยมกีรรมการ 
ที่เป็นกรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบไม่น้อยกว่า 3 คน ทัง้นี้ กรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการทัง้หมดต้องมีถิ่นที่อยู่ 
ในประเทศไทย ซึ่งคณะกรรมการจะท าการสรรหา คัดเลือกผู้ที่มาท าหน้าที่เป็นกรรมการ โดยพิจารณาจากทักษะที่จ าเป็นและยังขาดอยู่ 
ในคณะกรรมการ (Board Skill Matrix) รวมทัง้วชิาชพี ความเชีย่วชาญเฉพาะดา้น และเพศ เพื่อใหเ้กดิความหลากหลายของโครงสรา้งคณะกรรมการ 
และควรมคีณะกรรมการทีเ่ป็นเพศหญงิอย่างน้อย 1 คน เพื่อใหก้ารปฏบิตัหิน้าทีข่องคณะกรรมการบรษิทัมปีระสทิธภิาพยิง่ขึน้  

 

การถ่วงดลุอ านาจ  
บรษิัทฯ ได้จดัตัง้คณะกรรมการบริษัท ซึ่งมคีุณสมบตัิตามที่ก าหนดไว้ในหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทย และได้ผ่าน  

การแต่งตัง้จากที่ประชุมผูถ้ือหุ้น ส าหรบัการถ่วงดุลอ านาจของคณะกรรมการนัน้ มอีงค์ประกอบของกรรมการอสิระและไม่ได้เป็นผู้บรหิารจ านวน  
3 คน ซึ่งมากกว่ากึ่งหนึ่งจากจ านวนคณะกรรมการบริษัททัง้หมด 8 คน รวมถึงยังมีกรรมการจ านวน 2 คน ที่ไม่ได้เป็นทัง้กรรมการอิสระ 
และผู้บริหารของบริษัทฯ สามารถให้ความเห็นเกี่ยวกับการท างานและสอบทานการบริหารงานของฝ่ายจัดการได้อย่างเป็นอิสระ และมีอิสระ 
ในการบรหิารงานตรวจสอบ ส าหรบัการถ่วงดุลอ านาจระหว่างคณะกรรมการและฝา่ยจดัการ บรษิทัฯ ไดแ้ยกต าแหน่งประธานกรรมการ และกรรมการ
ผู้จัดการออกจากกัน ไม่เป็นบุคคลคนเดียวกัน และเมื่อมีการประชุมจะให้กรรมการอิสระร่วมพิจารณาก าหนดวาระการประชุม  ท าให ้
มกีารถ่วงดุลอ านาจ เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัแนวทางการก ากบัดูแลกจิการทีด่ ี

 

การรวมหรือแยกต าแหน่ง 
ประธานกรรมการของบริษัทฯ ไม่ได้เป็นบุคคลเดียวกันกับกรรมการผู้จัดการ / CEO และโครงสร้างคณะกรรมการบริษัทประกอบ 

ไปด้วยกรรมการตรวจสอบจ านวน 3 คน ซึ่งเป็นกรรมการอิสระและมีจ านวนมากกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการทัง้คณะ สามารถแสดงความเห็น 
ไดอ้ย่างอสิระ มกีารถ่วงดุลอ านาจ และสามารถสอบทานการบรหิารงานได ้ 

 

นอกจากนี้ บรษิทัฯ ไดก้ าหนดขอบเขตอ านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการบรษิทั และกรรมการผูจ้ดัการไวอ้ย่างชดัเจน ท าใหป้ระธานกรรมการ
บริษัท และกรรมการผู้จัดการไม่มีอ านาจเบ็ดเสร็จ และมีการถ่วงดุล และการสอบทานการบริหารงานในมติที่ส าคัญ ซึ่งจะต้องได้รับ 
การอนุมตัจิากคณะกรรมการบรษิทั หรอืทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ รวมทัง้อ านาจทีม่อบใหก้รรมการผูจ้ดัการ หรอื คณะกรรมการบรษิทั จะไม่สามารถอนุมตัิ
รายการใดๆ ทีต่นเอง หรอืบุคคลทีม่คีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์มสี่วนไดเ้สยี หรอือาจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ในลกัษณะอื่นใดกบับรษิทัฯ 
หรอืบรษิทัย่อย 

 

 
 
 
 
 
 

หลกัปฏิบติั 3  
เสริมสร้างคณะกรรมการท่ีมปีระสิทธิผล 
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การมีส่วนได้เสีย 
กรณีที่กรรมการด ารงต าแหน่งกรรมการหรือผู้บริหาร หรือมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในกิจการอื่นที่มีความขดัแย้ง หรือ 

สามารถใชโ้อกาส หรอื ขอ้มูลของบรษิทัฯ เพื่อประโยชน์ของตนเอง ใหป้ฏบิตัิภายใต้หลกัเกณฑ์ เงื่อนไข และวธิกีารตามทีก่ าหนดเกี่ยวกบัรายการ 
ทีเ่กี่ยวโยงกนั และรายการไดม้าหรอืจ าหน่ายไปซึ่งทรพัย์สนิที่ส าคญัของบรษิทัจดทะเบียนตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต หรอื คณะกรรมการ
ตลาดทุน และ / หรอื ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และ / หรอื อื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้งก าหนด 

 

นโยบายความหลากหลายในโครงสร้างของกรรมการ (Board Diversify)  
บริษัทฯ และคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนท าหน้าที่ในการสรรหาและพิจารณาคดัเลือก คุณสมบัติของคณะกรรมการ  

แต่ละคณะ ให้มคีวามหลากหลายของโครงสร้างคณะกรรมการ ทัง้คุณสมบตัิด้านความรู้ ความเชี่ยวชาญในธุรกิจของบริษัทฯ และอุตสาหกรรม  
ที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี มีวิชาชีพเฉพาะด้าน มีประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกิจ อายุ เพศ และประวตัิการศึกษา รวมถึงทกัษะ  
ที่มีความจ าเป็นต่อการบรรลุวตัถุประสงค์และเป้าหมายหลักขององค์กร และทกัษะที่ยงัขาดอยู่ (Board Skill Matrix) และควรมีคณะกรรมการ 
ทีเ่ป็นเพศหญงิอย่างน้อย 1 คน เน่ืองจากมคีวามละเอยีด รอบคอบในการบรหิารจดัการ นอกจากนี้คณะกรรมการตอ้งมกีรรมการทีไ่ม่ไดเ้ป็นผูบ้รหิาร
อย่างน้อย 1 คน ทีม่ปีระสบการณ์ในธุรกจิหรอือุตสาหกรรมหลกัทีบ่รษิทัด าเนินกิจการอยู่ เพื่อใหม้ัน่ใจว่าจะไดค้ณะกรรมการโดยรวมทีม่คีุณสมบตัิ
เหมาะสม สามารถเข้าใจ และตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้เสยีได้อย่างมีประสทิธิภาพยิ่งขึ้น ซึ่งอาจใช้บริษัทที่ปรึกษา (Professional 
Search Firm) หรอืฐานขอ้มลูกรรมการ (Director Pool) ของสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการไทย (IOD) ในการสรรหากรรมการ 

 

ประธานกรรมการ  
ประธานกรรมการไม่ได้มาจากกรรมการอิสระ  และด ารงต าแหน่งประธานคณะผู้บริหารร่วมด้วย เนื่องจากธุรกิจบริการตรวจสอบ 

และทดสอบความปลอดภัยทางวิศวกรรมด้วยเทคนิคไม่ท าลาย  (NDT & Inspction) เป็นธุรกิจเฉพาะด้านซึ่งจ าเป็นต้องพึ่งพาบุคลากร 
ที่มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ในธุรกิจที่ยาวนาน เพื่อน าพาบริษัทฯ ให้บรรลุผลส าเร็จดงัเป้าหมายหลักและกลยุทธ์ที่ได้ตัง้ไว้  
อย่างไรกต็าม การด าเนินงานของบรษิทัฯ และคณะกรรมการของบรษิทัฯ ตัง้อยู่บนหลกัการก ากบัดูแลกจิการทีด่ี ตามแนวทางของตลาดหลกัทรพัย์ 
แห่งประเทศไทย และในทางปฏิบัติ ประธานกรรมการ ก็มไิด้ใช้อ านาจกระท าการแทนคณะกรรมการโดยที่คณะกรรมการไม่ได้รบัทราบมา ก่อน 
ส่วนประธานคณะผู้บริหารมีอ านาจด าเนินการตามที่คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมาย  ซึ่งอยู่ภายใต้กฎระเบียบ และข้อบังคับของบริษัทฯ  
ตลอดจนไดร้บัความเห็นชอบ อนุมตั ิและอยู่ภายใต้การก ากบัดูแลของคณะกรรมการบรษิทั ซึ่งประกอบดว้ยกรรมการอสิระ และกรรมการที่ไม่เป็น
ผู้บรหิารที่มจี านวนมากกว่า 50% (กึ่งหนึ่ง)ของคณะกรรมการทัง้หมด ท าให้มอี านาจถ่วงดุล มกีารตรวจสอบ และการบรหิารงานที่โปร่งใส รดักุม  
อีกทัง้ การมอบอ านาจดังกล่าวไม่มีลักษณะที่ท าให้ประธานคณะผู้บริหารสามารถอนุมัติรายการที่ตน  หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง 
มสี่วนไดเ้สยี หรอือาจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ในลกัษณะอื่นใดกบับรษิทัฯ  

 

ขอบเขตอ านาจหน้าท่ีประธานกรรมการ 
1. รับผิดชอบในฐานะผู้น าของคณะกรรมการในการก ากับ ติดตาม ดูแลการบริหารงานและการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ 

ใหบ้รรลุวตัถุประสงคต์ามแผนงาน นโยบาย และเป้าหมายขององคก์รทีก่ าหนดไวไ้ดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพและเกดิประสทิธผิลต่อองคก์ร 
2. ดูแลให้คณะกรรมการทุกคนมีส่วนร่วม  รวมถึงการแสดงพฤติกรรมที่เป็นแบบอย่างที่ดี ทัง้ด้านการมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ  

มคีุณธรรมและจรยิธรรมทีด่ ีตลอดจนการปฏบิตัหิน้าทีต่ามหลกัการก ากบัดูแลกจิการทีด่ ีเพื่อส่งเสรมิใหเ้กดิวฒันธรรมองค์กรทีด่ ี
3. ก าหนดวาระการประชุมร่วมกบั CEO และกรรมการอิสระ โดยดูแลให้เรื่องที่มคีวามส าคญัได้ถูกบรรจุเป็นวาระ เพื่อเสนอที่ประชุม

พจิารณาไดอ้ย่างครบถว้น 
4. เรียกประชุมคณะกรรมการ และดูแลการจัดส่งหนังสือเชิญประชุม รวมทัง้เอกสารต่างๆ เพื่อให้คณะกรรมการได้รับข้อมูล  

อย่างเพยีงพอและทนัเวลา เพื่อใหม้เีวลาในการพจิารณาขอ้มลู 
5. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ และการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท  รวมถึงควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับ 

และระเบยีบวาระทีก่ าหนดไว ้
6. จัดสรรเวลาในการประชุมไว้อย่างเพียงพอที่คณะกรรมการและฝ่ายจัดการจะน าเสนอรายละเอียดอย่างครบถ้วน รวมถึง 

ให้คณะกรรมการได้มเีวลาในการอภิปรายและใช้ดุลยพินิจพิจารณาเรื่องต่างๆ อย่างรอบคอบ รวมถึงเปิดโอกาสและสนับสนุนให้คณะกรรมการ  
ไดแ้สดงความคดิเหน็อย่างอสิระ 

7. ในกรณีทีท่ีป่ระชุมฯ มคีะแนนเสยีงเท่ากนั ใหป้ระธานในทีป่ระชุมออกเสยีงเพิม่ขึน้อกีเสยีงหนึ่งเป็นเสยีงชีข้าด 
8. เสรมิสรา้งความสมัพนัธอ์นัดรีะหว่างคณะกรรมการทุกคณะ และระหว่างคณะกรรมการกบัฝา่ยจดัการ 
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9. ดูแล ติดตามให้มีการเปิดเผยข้อมูลตามระเบียบ ข้อก าหนด และข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วน ทัง้ในแบบแสดงรายการ 

ขอ้มลูประจ าปี (แบบ 56-1) รายงานประจ าปี (แบบ 56-2) และเวบ็ไซต ์www.tndt.co.th ของบรษิทัฯ  
 

คณะกรรมการบริษทั 
1. องคป์ระกอบและการแต่งตัง้ / ถอดถอน / พ้นจากต าแหน่ง 

(1) คณะกรรมการของบริษัทฯ มี ทัง้หมด 8 คน ประกอบด้วย (1) กรรมการที่เป็นผู้บริหารจ านวน 3 คน โดยมีกรรมการ 
ทีเ่ป็นผูห้ญงิจ านวน 1 คน ซึ่งมทีกัษะในการบรหิารจดัการ และมคีวามรูใ้นธุรกจิของบรษิทัฯ เป็นอย่างด ีและมคีวามละเอยีด รอบคอบในการบรหิาร
จัดการ และ (2) กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารจ านวน 5 คน โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบจ านวน 3 คน เป็นกรรมการอิสระและไม่ได้เป็น 
ผู้บริหาร(มากกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการทัง้คณะ) และมีกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารจ านวน 2 คน ซึ่งเป็นกรรมการที่มีความรู้ ความสามารถ 
ประสบการณ์ และความเชีย่วชาญทีห่ลากหลายอนัเป็นประโยชน์สูงสุดแก่การด าเนินงานของบรษิทัฯ เป็นอย่างดี  ทัง้นี้ กรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง
ของจ านวนกรรมการทัง้หมดตอ้งมถีิน่ทีอ่ยู่ในประเทศไทย 

(2) กรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่  ทจ.4/2552 เรื่องการขออนุญาต 
และการอนุญาตใหเ้สนอขายหุน้ทีอ่อกใหม่ (ฉบบัที ่2)   
 

องคป์ระกอบและการแต่งตัง้ “กรรมการอิสระ”  
กรรมการอิสระ หมายถึง กรรมการที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์  

และตลาดหลกัทรพัยแ์ละขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย ดงันี้ 
(2.1) ไม่ถือหุ้นเกินร้อยละ 0.5 ของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม

หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขดัเเย้ง โดยให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องของ กรรมการอิสระรายนัน้ๆ ด้วย (นับรวมบุคคลที่เกี่ยวข้อง
ตามมาตรา 258 ตามพรบ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ) 

(2.2) ไม่เป็น หรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง ที่ปรึกษาที่ได้รบัเงินเดือนประจ า หรือ  
เป็นผูม้อี านาจควบคุมของบรษิทัฯ บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม บรษิทัย่อยล าดบัเดยีวกนั ผูม้อี านาจควบคุมของบรษิทั หรอืนิตบิุค คลทีอ่าจมี
ความขดัแยง้ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนไดร้บัการแต่งตัง้เป็นกรรมการ 

(2.3) ไม่เป็นบุคคลทีม่คีวามสมัพนัธท์างสายโลหติ หรอืโดยการจดทะเบยีน ในลกัษณะทีเ่ป็นบดิามารดา คู่สมรส พีน้่อง และบุตร 
รวมทัง้คู่สมรสของบุตรกับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ านาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รบัการเสนอให้เป็นผู้บริหาร หรือผู้มีอ าน าจควบคุม 
ของบรษิทัหรอืบรษิทัย่อย 

(2.4) ไม่ม ีหรอืเคยมคีวามสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับรษิทัฯ บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ ผูม้อี านาจควบคุม
ของบรษิทัฯ หรอืนิตบิุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ในลกัษณะทีอ่าจเป็นการขดัขวางการใช้วจิารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทัง้ไม่เป็น หรอืเคยเ ป็น 
ผูถ้อืหุน้ทีม่นีัยหรอืผูม้อี านาจควบคุมของผูท้ีม่คีวามสมัพนัธท์างธุรกจิกบับรษิทัฯ บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืนิตบิุคคลที่
อาจมคีวามขดัแยง้ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนไดร้บัการแต่งตัง้เป็นกรรมการ 

(2.5) ไม่เป็นกรรมการทีไ่ดร้บัแต่งตัง้ขึน้เพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการบรษิทั ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูถ้อืหุน้ซึ่งเป็นผูเ้กี่ยวขอ้งกบั  
ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของบรษิทัฯ 

(2.6) ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผู้สอบบญัชขีองบรษิัทฯ บรษิัทใหญ่ บรษิัทย่อย บรษิัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรอืผู้มอี านาจควบคุม  
ของบรษิทัฯ และไม่เป็นผูถ้อืหุน้ทีม่นีัย ผูม้อี านาจควบคุม หรอืหุน้ส่วนของส านักงานตรวจสอบบญัช ีซึ่งมผีูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ บรษิั ทใหญ่ บรษิทั
ย่อย บรษิทัร่วม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่สงักดัอยู่ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนไดร้บัการแต่งตัง้เป็นกรรมการ 

(2.7) ไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาทางการเงิน  
ซึ่งได้รบัค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จากบรษิัท บรษิัทใหญ่ บรษิัทย่อย บรษิัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรอืผู้มอี านาจควบคุมของบริษัทฯ  
และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มนีัย ผู้มีอ านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บรกิารทางวิชาชพีนัน้ด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแล้ว 
ไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนไดร้บัการแต่งตัง้เป็นกรรมการ  

(2.8) ไม่ประกอบกิจการทีม่สีภาพอย่างเดยีวกนั และเป็นการแข่งขนัทีม่นีัยกบักจิการของบรษิทัฯ หรอืบรษิทัย่อย หรอืไม่เป็น
หุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วน หรอืเป็นกรรมการที่มสี่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงานที่ปรกึษาที่รบัเงนิเดอืนประจ า หรอืถือหุ้นเกินร้อยละ 0.5 ของ
จ านวนหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบรษิทัอื่น ซึ่งประกอบกจิการทีม่สีภาพอย่างเดยีวกนัและเป็นการแข่งขนัทีม่นีัยกบักจิการของบริษทัฯ หรอื
บรษิทัย่อย 
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(2.9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ท าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างอิสระเกี่ยวกับการด าเนินการงานของบริษัทฯ     
หมายเหตุ :-  ทัง้นี้ นิยามกรรมการอสิระของบรษิทั ไทย เอ็น ด ีท ีจ ากดั (มหาชน) ได้ก าหนดคุณสมบตัเิรือ่งการถอืหุ ้นของกรรมการอสิระ  

ตามขอ้ (2.1) / (2.8) ไว้เขม้กว่าขอ้ก าหนดขัน้ต า่ของส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ หรอืตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย ในเรือ่งการถื อหุ้น
ในบรษิทั ซึง่ก าหนดการถอืหุ้นไม่เกนิร้อยละ 1 
 

(3) คณะกรรมการบริษัท มวีาระในการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี โดยในการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปีทุกครัง้ให้กรรมการ 
ออกจากต าแหน่งจ านวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจ านวนกรรมการในขณะนัน้ ถ้าจ านวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออก  
โดยจ านวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) ของกรรมการที่จะต้องออกจากต าแหน่ง ในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนัน้ 
ใหจ้บัสลากกนัส่วนปีหลงัๆ ต่อไปใหก้รรมการคนทีอ่ยู่ในต าแหน่งนานที่สุดนัน้เป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง กรรมการซึ่งพ้นจากต าแหน่งอาจไดร้บั เลือก 
ใหก้ลบัเขา้มารบัต าแหน่งอีกได้ ส าหรบักรรมการอสิระซึ่งมวีาระการด ารงต าแหน่งต่อเน่ืองไม่เกิน 9 ปี หรือ 3 วาระ นับจากวนัทีไ่ด้รบัการแต่งตัง้ 
ใหด้ ารงต าแหน่งกรรมการอสิระครัง้แรก ในกรณีทีจ่ะแต่งตัง้กรรมการอสิระนัน้ใหด้ ารงต าแหน่งต่อไป คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน
จะต้องมมีติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบว่ากรรมการดงักล่าวได้กระท าคุณประโยชน์อย่างยิ่งต่อบริษัทฯ และการด ารงต าแหน่งเกินวาระที่ก าหนดมิได้  
ท าใหค้วามเป็นอสิระขาดหายไป รวมทัง้จะต้องได้รบัการอนุมตัิจากที่ประชุมกรรมการบรษิทั และน าเสนอเหตุผลต่อทีป่ระชุมผู้ถอืหุน้เพื่อพิ จารณา
อนุมตัติ่อไป  

(4) คณะกรรมการบรษิทัสามารถด ารงต าแหน่งในบรษิทัจดทะเบยีนอื่น ไม่เกิน 3 บริษทัจดทะเบียน รวมถงึบรษิทัย่อยที่ไม่ไดเ้ป็น
บรษิัทจดทะเบียนของบริษัทจดทะเบียนนัน้ ไม่เกิน 5 บริษัท ยกเว้นในกรณีได้รบัมอบหมายจากบริษัทฯ ให้ไปด ารงต าแหน่ง และต้องรายงาน 
ใหก้รรมการ และสาธารณชนรบัทราบ 

(5) คณะกรรมการบรษิทัจะต้องมกีรรมการทีไ่ม่ไดเ้ป็นกรรมการบรหิารอย่างน้อย 1 คน ทีม่ปีระสบการณ์ในธุรกจิหรอือุตสาหกรรม
หลกัทีบ่รษิทัฯ ด าเนินกจิการอยู่ และกรรมการทีไ่ม่ไดเ้ป็นกรรมการบรหิารอย่างน้อย 1 คน ทีม่คีวามรู ้และประสบการณ์ดา้นบญัชเีป็นอย่างด ี 

(6) ใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เลอืกตัง้กรรมการ ตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีาร ดงัต่อไปนี้ 
 

(6.1) ผูถ้อืหุน้รายหนึ่งมคีะแนนเสยีงเท่ากบั 1 หุน้ต่อ 1 เสยีง  
(6.2) ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทัง้หมดตาม  (5.1) เลือกตัง้บุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการ 

กไ็ด ้กรณีเลอืกบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสยีงใหแ้ก่ผูใ้ดมากน้อยเพยีงใดไม่ได้ 
(6.3) บุคคลที่ได้รบัคะแนนเสยีงสูงสุดตามล าดบัลงมาเป็นผู้ได้รบัการเลือกตัง้เป็นกรรมการเท่าจ านวนกรรมการที่จะพงึมี  หรอื 

จะพงึเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีทีบุ่คคลซึง่ไดร้บัการเลอืกตัง้ในล าดบัถดัลงมามคีะแนนเสยีงเท่ากนัเกนิจ านวนกรรมการทีจ่ะพงึมหีรอืจะพงึเลอืกตัง้ใน
ครัง้นัน้ ใหป้ระธานทีป่ระชุมเป็นผูอ้อกเสยีงชีข้าด 

(7) กรรมการคนใดจะลาออกจากต าแหน่งใหย้ื่นใบลาออกต่อบรษิทัฯ โดยการลาออกนัน้จะมผีลนับแต่วนัทีใ่บลาออกไปถงึบรษิทัฯ 
(8) ในการลงมติให้กรรมการคนใดออกจากต าแหน่งก่อนถงึคราวออกตามวาระ ให้ถือคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวน 

ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมสีทิธิออกเสยีง และมหุี้นนับรวมกนัได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนหุ้นที่ถอืโดยผูถ้ือหุ้นทีม่าประชุมและมสีทิธิออกเสยีง
ลงคะแนน 
 

2. คณุสมบติัของคณะกรรมการบริษทั 
(1) คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการ และกรรมการอิสระ ที่มีคุณสมบัติหลากหลาย เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ   

มีประสบการณ์เกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง มีความเชี่ยวชาญที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท หรือด้านการเงิน การบัญ ชี  
การบรหิาร หรอือื่นๆ ทีค่ณะกรรมการเหน็สมควร เพื่อใหก้ารบรหิารเป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ เกดิประโยชน์สงูสุดต่อบรษิทัฯ  

(2) กรรมการบรษิัททุกท่านจะต้องเป็นผู้ทีม่คีุณสมบตัติามพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดัและขอ้บงัคบัของบรษิทั รวมถงึไม่มี
ลกัษณะตอ้งหา้มตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน และกรณีทีเ่ป็นกรรมการอสิระ คณะกรรมการบรษิทัก าหนดคุณสมบตัขิองกรรมการอสิระ 
ไวเ้ขม้งวดกว่าขอ้ก าหนดขัน้ต ่าของส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย และประกาศ
คณะกรรมการก ากับตลาดทุนก าหนด (ดูคุณสมบัติในข้อ 1. องค์ประกอบและการแต่งตัง้ / ถอดถอน / พ้นจากต าแหน่ง  (2) องค์ประกอบและ 
การแต่งตัง้ “กรรมการอสิระ”)   

(3) มคีุณสมบตัทิีต่อ้งการตามนโยบายความหลากหลายในโครงสรา้งของกรรมการ (Board Diversify)  
(4) มีเวลาและความอิสระเพียงพอที่จะสามารถอุทศิตนได้อย่างเต็มที่ ในการท าหน้าที่เพื่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ โดยเฉพาะ  

อย่างยิง่ในการตดัสนิเรื่องทีส่ าคญั และเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการและประชุมผูถ้อืหุน้ไดทุ้กครัง้ ยกเวน้กรณีจ าเป็นหรอืมเีหตุสุดวสิยั 
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(5) เป็นผูท้ีม่คีุณธรรม จรยิธรรม และคุณสมบตัอิื่นใดทีอ่าจก าหนดเพิม่เตมิตามกฎหมายหรอืตามความเหมาะสมของคณะกรรมการ 
(6) เขา้ใจและตระหนักในบทบาทหน้าทีใ่นฐานะผูน้ าองค์กร โดยเป็นไปตามหลกัปฏบิตั ิ1  

 

3. ขอบเขตอ านาจหน้าท่ีคณะกรรมการบริษทั  
กลยุทธ ์/ นโยบาย 
(1)  ก าหนด ทบทวน และอนุมตัิ วสิยัทศัน์ พนัธกิจ ปณิธาน นโยบาย กลยุทธ์ วตัถุประสงค์ เป้าหมาย แผนธุรกิจงบประมาณ และ 

ทิศทางการด าเนินงานของบริษัทฯ เป็นประจ าทุกปี ตลอดจนจดัสรรทรพัยากรที่ส าคญัให้เหมาะสม โดยน าเทคโนโลยีและนวตักรรมมาปรบัใช้ 
ใหเ้หมาะสมอย่างปลอดภยั เพื่อใหก้ารด าเนินงานเป็นไปตามทีก่ าหนดไวอ้ย่างมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล 

(2)  ก าหนด ทบทวน และอนุมัติ นโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป็นประจ าทุกปี รวมถึงก ากับดูแลและติดตามการด าเนินธุรกิจ 
ให้สามารถปรับเปลี่ยนไปตามการเปลี่ยนแปลงของปจัจัยภายในและภายนอกได้อย่างเหมาะสม โดยยึดมัน่ในหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี 
การมจีรรยาบรรณ คุณธรรมและจรยิธรรมที่ดี การกระท าใดๆ ที่เป็นประโยชน์แก่สงัคมโดยรวม และโดยไม่ส่งผลกระทบทัง้ทางตรงและทางอ้อม 
ต่อผูม้สี่วนไดเ้สยีทุกกลุ่มเป็นส าคญั 

ทัง้นี้ มอบหมายให้ฝ่ายจดัการจดัท านโยบาย / คู่มอื เช่น กฎบตัรคณะกรรมการ หลกัการก ากบัดูแลกิจการ คู่มอืจรรยาบรรณ
ธุรกจิ หรอื นโยบายการทุจรติคอร์รปัชัน่ เป็นต้น เป็นลายลกัษณ์อกัษร เพื่อสื่อสารไปยงักรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงานยดึถอืเป็นแนวทางปฏิบตัิ
เดยีวกนั 

(3)  พิจารณา สรรหา แต่งตัง้ ถอดถอน โยกย้าย และก าหนดขอบเขตอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
คณะกรรมการชุดย่อยกรรมการผูจ้ดัการ / CEO และเลขานุการบรษิทั รวมถงึฝา่ยจดัการ 

 

การปฏิบติัหน้าที ่
(1)  ปฏบิตัหิน้าทีต่ามขอบเขตและหน้าทีค่วามรบัผดิชอบ โดยเป็นไปตามกฎหมาย กฎเกณฑ ์วตัถุประสงค ์และขอ้บงัคบัของบรษิัทฯ 

รวมถึงอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนมติคณะกรรมการ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความรบัผิดชอบ ซื่อสตัย์สุจริต และระมดัระวงัผลประโยชน์ 
ของบรษิทัฯ  

(2)  มีความรบัผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นโดยสม ่าเสมอ ด าเนินงานโดยรกัษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น มีการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ลงทุน 
อย่างถูกตอ้ง ครบถว้น โปร่งใส ทนัเวลา และเป็นไปตามประกาศ ขอ้ก าหนด กฎเกณฑ ์และระเบยีบปฏบิตัขิองหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งอย่างเคร่งครดั 

(3)  ก าหนด ทบทวน และอนุมตัิ รวมถงึการก ากบั ควบคุม ดูแล และตดิตามผลการปฏบิตังิานอย่างสม ่าเสมอ เพื่อใหก้ารด าเนินงาน
เป็นไปตามนโยบาย 

(4)  พิจารณา และอนุมัติผังอ านาจด าเนินการของบริษัทฯ  ในเรื่องใดๆ ที่จ าเป็นและเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ หรือเป็นประโยชน์ 
ต่อการด าเนินธุรกจิของบรษิทัฯ โดยก าหนดอ านาจอนุมตัขิองคณะกรรมการ ดงันี้  

(4.1) อนุมตักิารจดัหาและลงทุนในอสงัหารมิทรพัย์ ในวงเงนิส่วนทีเ่กนิอ านาจคณะกรรมการบรหิาร 
(4.2) อนุมตักิารจดัหา ซ่อมแซม และจดัจ าหน่ายสงัหารมิทรพัย ์ในวงเงนิส่วนทีเ่กนิอ านาจคณะกรรมการบรหิาร 
(4.3) อนุมตักิารลงทุน ขายเงนิลงทุนในตราสารทุน และ / หรอื ตราสารหนี้ในวงเงนิส่วนทีเ่กนิอ านาจคณะกรรมการบรหิาร 
(4.4) อนุมตักิารก่อตัง้ ควบรวม หรอืเลกิบรษิทัย่อย 
(4.5) อนุมตักิารไดร้บั หรอืยกเลกิวงเงนิสนิเชื่อ ในวงเงนิส่วนทีเ่กนิอ านาจคณะกรรมการบรหิาร  
(4.6) อนุมตัิการให้กู้ยมืแก่บริษัทที่มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัทฯ  ในฐานะผู้ถือหุ้น หรอืบรษิัทที่มีการประกอบธุรกิจ

การคา้ต่อกนั หรอืบรษิทัอื่น ในวงเงนิเกนิอ านาจคณะกรรมการบรหิาร 
(4.7) อนุมตัิการเข้าค ้าประกนัวงเงนิสนิเชื่อแก่บรษิัทที่มคีวามสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับรษิัทฯ  ในฐานะผู้ถือหุ้น หรอืบรษิัททีม่ี

การประกอบธุรกจิการคา้ต่อกนั หรอืบรษิทัอื่น ในวงเงนิเกนิอ านาจคณะกรรมการบรหิาร เป็นตน้ 
(5)  การแต่งตัง้ / การมอบอ านาจให้กรรมการท่านใด หรือ บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือหลายคน (“ผู้ร ับมอบอ านาจ”) ให้มีอ านาจ 

กระท าการอย่างใดอย่างหนึ่งแทนคณะกรรมการภายใต้ขอบเขตอ านาจตามทีค่ณะกรรมการบรษิัทเห็นสมควร  ซึ่งคณะกรรมการบรษิัทอาจยกเลกิ  
เพกิถอน หรอื แกไ้ขเปลีย่นแปลงอ านาจดงักล่าวไดเ้มื่อเหน็สมควร 
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ทัง้นี้ การมอบอ านาจจะต้องไม่มีลักษณะที่เป็นการมอบอ านาจที่ท าให้บุคคลดังกล่าวสามารถพิจารณาและอนุมตัิรายการ  
ที่ตน และ/หรือ บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดที่จะท าขึ้นกับบริษัทฯ  
หรือบริษัทย่อย เว้นแต่เป็นการอนุมัติรายการธุรกิจปกติและเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าโดยทัว่ไป หรือเป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์  
ทีค่ณะกรรมการพจิารณาและอนุมตัเิรยีบรอ้ยแล้ว โดยอยู่ภายใต้หลกัเกณฑ์ เงื่อนไข และวธิกีารตามที่ก าหนดเกี่ยวกบัรายการที่เกี่ยวโยงกั น และ
รายการไดม้าหรอืจ าหน่ายไปซึ่งทรพัย์สนิที่ส าคญัของบรษิทัจดทะเบยีนตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต หรอื คณะกรรมการตลาดทุน และ / หรอื 
ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และ / หรอื อื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้งก าหนด  

(6) พจิารณา / แต่งตัง้ / ก าหนด ขอบเขตอ านาจหน้าทีค่วามรบัผดิชอบ โครงสรา้งการบรหิารงานของคณะกรรมการบรหิาร กรรมการ
ผูจ้ดัการ และคณะกรรมการชุดย่อย เช่น คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน เป็นตน้ ตามความเหมาะสม 

(7) พจิารณา / แต่งตัง้ / ก าหนด ขอบเขตอ านาจหน้าที่ความรบัผดิชอบ โครงสรา้งการบรหิารงานเป็นลายลกัษณ์อกัษรให้แก่บุคคล 
ทีท่ าหน้าทีเ่ป็นกรรมการ ผูบ้รหิาร หรอืผูม้อี านาจควบคุมในบรษิทัย่อย เพื่อใหท้ าหน้าที่ตามที่ได้รบัมอบหมายและเป็นไปตามนโยบายบรษิัทย่อย 
เพื่อรกัษาผลประโยชน์ใหแ้ก่บรษิทัย่อย รวมถงึสอดคล้องกบันโยบายของบรษิทัแม่ และเปิดเผยขอ้มูลทีส่ าคญั เช่น การท าระหว่างกนั หรอื รายการ
เพิม่ / ลดทุน เป็นตน้ 

(8) พิจารณาและอนุมัติหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนของคณะกรรมการและกรรมการผู้จัดการตามที่คณะกรรมการสรรหา  
และก าหนดค่าตอบแทนน าเสนอ  

(9) พจิารณาและอนุมตัิจ านวนค่าตอบแทนของคณะกรรมการตามที่คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนน าเสนอเบื้องต้น  
ก่อนน าเสนอต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เพื่อพจิารณาอนุมตัิ  

 

การก ากบัและติดตามการปฏิบติั 
(1) ก ากบั และตดิตาม ใหฝ้า่ยบรหิารด าเนินการเรื่องต่างๆ ใหเ้ป็นไปตามนโยบาย เป้าหมาย และแผนงานทีก่ าหนดไว ้เพื่อเพิม่มูลค่า

ทางเศรษฐกจิสงูสุดใหแ้ก่กจิการ พรอ้มทัง้รายงานผลการด าเนินงานใหค้ณะกรรมการรบัทราบเพื่อประเมนิผลการปฏบิตัหิน้าที่ 
(2) ก ากบัดูแล และตดิตามใหบ้รษิทัฯ ปฏบิตัติามกฎหมาย ประกาศ ขอ้ก าหนด และระเบยีบปฏบิตัขิองส านักงานคณะกรรมการก ากบั

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการก ากับตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ / หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ 
ของบรษิทัฯ ก าหนด 

(3) ก ากับดูแลให้กรรมการมีความรบัผิดชอบและจัดสรรเวลาอย่างเพียงพอ เพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รบัมอบหมาย 
ไดอ้ย่างครบถว้น 

(4) ก าหนด ทบทวน และอนุมัติ กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยเป็นประจ าทุกปี  และปฏิบัติหน้าที่ 
อย่างครบถว้น 

(5) พจิารณาและอนุมตัริายงานความรบัผดิชอบของคณะกรรมการชุดย่อย และรายงานทางการเงนิของบรษิทัฯ 
(6) มนีโยบายส่งเสรมิใหก้รรมการทีไ่ม่เป็นผูบ้รหิาร กรรมการอสิระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการทีไ่ม่เป็นผูบ้รหิาร ประชุมระหว่าง

กนัเองไดต้ามความจ าเป็น เพื่ออภปิรายปญัหาต่างๆ เกีย่วกบัการจดัการทีอ่ยู่ในความสนใจโดยไม่มฝีา่ยบรหิารเขา้ร่วมดว้ย  
 

4. การประชุมคณะกรรมการบริษทั 
ก่อนการประชุม 
• คณะกรรมการทุกคณะจดัใหม้กีารประชุมอย่างสม ่าเสมอ อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครัง้ และคาดหวงัว่าจะจดัให้มีการประชุม

มากกว่า 6 ครัง้ต่อปี โดยก าหนดตารางวนัประชุมเป็นการล่วงหน้าตลอดทัง้ปี เพื่อให้กรรมการสามารถจดัสรรเวลาเพื่อเข้าร่วมการประชุม โดย
จะแจง้ใหก้รรมการแต่ละท่านทราบก่อนวนัประชุมจรงิล่วงหน้าอย่างน้อย 2 อาทติย ์การด าเนินการประชุมใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบัของบรษิทั กฎหมาย
มหาชน และกฎระเบยีบของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย และต้องมจี านวนองค์ประชุมขัน้ต ่า ณ ขณะทีค่ณะกรรมการจะลงมติ ในทีป่ระชุม ไม่
น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทัง้หมด  

• ประธานกรรมการ จะส่งเสรมิใหก้รรมการและฝ่ายจดัการร่วมกนัน าเสนอและพจิารณาประเดน็ต่างๆ ทีเ่ป็นประประโยชน์ต่อบรษิทั 
และผลการด าเนินงานต่างๆ เป็นวาระการประชุม เพื่อใหเ้รื่องทีส่ าคญัไดร้บัการพจิารณาในทีป่ระชุมอย่างครบถ้วน และมอบหมายใหเ้ลขานุการบรษิทั
ท าหน้าที่จดัส่งหนังสือเชญิประชุมพร้อมทัง้เอกสารประกอบการประชุมตามวาระต่างๆ ล่วงหน้าก่อนวนัประชุมอย่างน้อย 7 วนัท าการ เพื่อให้
คณะกรรมการทุกท่านไดม้เีวลาศกึษาขอ้มลูต่างๆ อย่างเพยีงพอก่อนเขา้ร่วมประชุม  

 
 



                                                                                             Good Corporate Governance Committee 
หลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี  

 

 หน้า 14 จาก 53 

 

TNDT 
 

• คณะกรรมการควรเขา้ถงึสารสนเทศต่างๆ ทีจ่ าเป็นต่อการพจิารณาตดัสนิใจเพิม่เตมิไดจ้ากกรรมการผูจ้ดัการ /  CEO เลขานุการ
บริษัท หรือฝ่ายจดัการที่ได้รบัมอบหมาย ซึ่งอาจให้ฝ่ายจดัการรายงานผลการด าเนินการในเรื่องต่างๆ ที่ได้ติดตามผล หรือ เป็นเรื่องสืบเนื่อง 
เป็นประจ า เพื่อให้คณะกรรมการรบัทราบช่วงที่ยงัไม่ได้มีการประชุม ภายใต้ขอบเขต หรือ นโยบายที่ได้ก าหนดไว้ เพื่อให้สามารถก ากับดูแล 
ไดอ้ย่างต่อเน่ืองและทนัการณ์ และในกรณีทีจ่ าเป็นคณะกรรมการอาจจดัใหม้คีวามเหน็อสิระจากทีป่รกึษา หรอื ผูป้ระกอบวชิาชพีภายนอก (ค่าใชจ้่าย
ของบรษิทัฯ) 

 

วนัประชุม 
• ประธานกรรมการท าหน้าทีเ่ป็นประธานทีป่ระชุม ซึง่จะจดัสรรเวลาใหฝ้่ายบรหิารจดัการไดน้ าเสนอประเดน็ ผลการด าเนินงานต่างๆ 

อย่างเพยีงพอทีก่รรมการจะอภปิรายปญัหาส าคญั และใชดุ้ลยพนิิจในการพจิารณาอย่างรอบคอบ ซึง่การวนิิจฉยัชีข้าดใหย้ดึถอืเสยีงขา้งมาก ในกรณีที่
ทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัมกีารลงคะแนนเสยีงและคะแนนเสยีง 2 ฝา่ยเท่ากนั ประธานในทีป่ระชุมจะเป็นผูล้งคะแนนเสยีงชีข้าด 

• คณะกรรมการส่งเสริมและสนับสนุนให้กรรมการผู้จัดการเชิญผู้บริหารระดับสูง รวมถึง ผู้บริหารที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม 
เพื่อชี้แจงรายละเอยีด / ขอ้มูลในวาระการประชุมที่เกี่ยวขอ้ง เพื่อใหค้ณะกรรมการได้ซกัถามเพิม่เตมิในฐานะทีเ่กี่ยวขอ้งกบัเรื่องที่น าเสนอโดยตรง 
รวมถงึเป็นโอกาสทีค่ณะกรรมการไดท้ าความรูจ้กัเพื่อใชป้ระกอบการพจิารณาการจดัท าแผนการสบืทอดต าแหน่ง 

• ในวาระทีม่รีายการเกี่ยวโยงกนักบักรรมการ กรรมการผูม้สี่วนไดเ้สยีกบัเรื่องดงักล่าว จะไม่มสีทิธิล์งคะแนนเสยีงและจะไม่อยู่ร่วม
การประชุมในวาระนัน้ๆ 

• คณะกรรมการบรษิทัมนีโยบายส่งเสรมิใหก้รรมการทีไ่ม่เป็นผูบ้รหิาร กรรมการอสิระ กรรมการตรวจสอบ ไดม้โีอกาสร่วมกนัประชุม
ระหว่างกันได้เองตามความจ าเป็น เพื่ออภิปรายปญัหาต่างๆ เกี่ยวกับการจัดการที่อยู่ในความสนใจ โดยไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วมด้วย และ 
แจง้ใหก้รรมการผูจ้ดัการทราบถงึผลของการประชุม  

• คณะกรรมการบริษัทแต่ละท่านควรเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจ านวนการประชุมทัง้หมดที่ได้จัดให้มีขึ้น 
ในรอบปี 

 

สามารถดูการจดัประชุม และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการคณะต่างๆ  จากรายงานประจ าปี (56-2) และแบบแสดงรายการข้อมูล (56-1) 
ประจ าปี 2561 ในหลกัปฏบิตัทิี ่3 “สรา้งเสรมิคณะกรรมการทีม่ปีระสทิธภิาพ” 

 

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  
 

กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนเป็นผู้ม ีความรู ้ ความเข้าใจในหน้าที่ รวมถึงมคีวามรู ้ด้านบรรษัทภิบาล  มคีวามเป็นอิสระ 
ซื่อสัตย์ และรอบคอบ สามารถอุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเพียงพอ  และมีความเป็นกลางในการสรรหาและคัดเลือกบุคคล 
ดว้ยความโปร่งใส เพื่อเขา้รบัการเสนอชื่อท าหน้าที่เป็นกรรมการของบรษิทัฯ และผูบ้รหิารระดบัสูง (กรรมการผู้จดัการและรองกรรมการผู้จดัการ) 
รวมถงึการพจิารณาค่าตอบแทนใหแ้ก่กรรมการและกรรมการผูจ้ดัการ ดว้ยความเป็นธรรม และสมเหตุสมผล กรณีทีว่าระใดทีก่รรมการอาจมสี่วนได้
เสยี กรรมการท่านนัน้จะงดออกเสยีงในวาระนัน้ๆ  

1. องคป์ระกอบและการแต่งตัง้คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
คณะกรรมการบรษิัทได้มมีตแิต่งตัง้คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ในการประชุมคณะกรรมการบรษิัทครัง้ที ่ 6/2557 

เมื่อวนัที ่10 พฤศจกิายน 2557 โดยคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนมคีุณสมบตัติามทีก่ฎหมายหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย ์รวมถงึ
ประกาศ ขอ้บงัคบั และ/หรอื ระเบยีบของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยก าหนด  

(1) คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 3 คน ไดแ้ก่ กรรมการทีไ่ม่เป็นผูบ้ริหาร 1 คน 
และกรรมการอสิระ 2 คน ซึ่งกรรมการมากกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการทัง้หมดเป็นกรรมการอสิระ โดยมกีรรมการอสิระเป็นประธาน ซึ่งคดัเลอืก
จากผูท้ีม่คีวามรู ้มปีระสบการณ์ และความเชีย่วชาญทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทัฯ   

(2) มวีาระในการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี ด ารงต าแหน่งต่อเน่ืองไม่เกิน 9 ปี หรือ 3 วาระ นับจากวนัทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้ใหด้ ารง
ต าแหน่งกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนครัง้แรก หากมคีวามจ าเป็นต้องใหก้รรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนให้ด ารงต าแหน่งต่อไป 
คณะกรรมการควรพจิารณาอย่างสมเหตุสมผลถงึความจ าเป็นดงักล่าว และน าเสนอเหตุผลต่อทีป่ระชุมผู้ถอืหุ้นเพื่อพจิารณาอนุมตัิ เลอืกกรรมการ 
สรรหาและก าหนดค่าตอบแทนดงักล่าวกลบัเขา้มาด ารงต าแหน่ง 
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(3) คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนเป็นกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร มีความเป็นอิสระในการท าหน้าที่และ  

แสดงความคดิเหน็ไดอ้ย่างเพยีงพอ ปฏบิตัหิน้าที ่และรายงานผลโดยตรงต่อคณะกรรมการบรษิทัอย่างน้อยปีละ 2 ครัง้ 
(4) คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนสามารถด ารงต าแหน่งในบรษิทัจดทะเบยีนอื่น ไม่เกิน 3 บริษทัจดทะเบียน รวมถงึ

บรษิทัย่อยทีไ่ม่ไดเ้ป็นบรษิทัจดทะเบยีนของบรษิทัจดทะเบยีนนัน้ ไม่เกิน 5 บริษทั ยกเวน้ในกรณีไดร้บัมอบหมายจากบรษิทัฯ ใหไ้ปด ารงต าแหน่ง
และตอ้งรายงานใหก้รรมการ และสาธารณชนรบัทราบ 

(5) การแต่งตัง้ / ถอดถอน / พน้จากต าแหน่ง เป็นไปตามขอ้ (5) - (7) คณะกรรมการบรษิทั 
 

 คณุสมบติัของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนจะต้องมีความรู้ ความสามารถ มปีระสบการณ์ และความเชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องกบัธุรกิจ 

ของบรษิัทฯ อย่างเพยีงพอ และมคีวามเป็นอิสระในการปฏิบตัิหน้าที่ โดยไม่มคีวามสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับรษิัท ไม่มคีวามสมัพนัธ์อื่นใด อนัอาจ 
มีอิทธิพลต่อการใช้ดุลยพินิจ และการปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระ สามารถทุ่มเทอุทิศเวลาได้อย่างเต็มที่ สามารถเข้าประชุมคณะกรรมการ  
อย่างสม ่าเสมอเพื่อปฏบิตัหิน้าทีค่ดัเลอืก สรรหา บุคคลทีเ่หมาะสม เพื่อด ารงต าแหน่งกรรมการบรษิทัและกรรมการผู้จดัการ และอื่นๆ ตามบทบาท
หน้าทีท่ีไ่ดร้บัมอบหมาย โดยเป็นไปตามนโยบาย ระเบยีบปฏบิตั ิตลอดจนขอ้บงัคบัตามกฎหมาย เพื่อใหก้ารสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนเป็นไป
อย่างเหมาะสมและมปีระสทิธภิาพ เกดิประโยชน์สูงสุดต่อบรษิทั ทัง้นี้ กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ทุกท่านจะต้องเป็นผูท้ีม่คีุณสมบตัิ  
ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน รวมถงึตอ้งมคีวามเขา้ใจและตระหนักในบทบาทหน้าทีโ่ดยเป็นไปตามหลกัปฏบิตั ิ1 

 

2. ขอบเขตอ านาจหน้าท่ีคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
 

การสรรหา 
(1) พจิารณาโครงสรา้ง ขนาด และองค์ประกอบคณะกรรมการบรษิทัใหม้คีวามเหมาะสมกบัองค์กร ธุรกจิ และสภาพแวดล้อม  

ทีเ่กี่ยวขอ้ง  
(2) ก าหนด จดัท า และทบทวน หลกัเกณฑ์และนโยบายในการสรรหากรรมการบรษิทัและกรรมการชุดย่อย  รวมถงึคุณสมบตัิ 

ของกรรมการ และผูบ้รหิารระดบัสูงหรอืต าแหน่งทีม่คีวามส าคญัในโครงสร้างการบรหิารจดัการ โดยระบุในคู่มอืหลกัก ากบัดูแลกิจการที่ดี  
และคู่มอืแผนสบืทอดต าแหน่งงาน (Succession Plan) ของบรษิทัฯ พรอ้มทัง้ทบทวนเป็นประจ าทุกปี และน าเสนอคณะกรรมการบรษิทัรบัทราบ
อย่างน้อยปีละ 1 ครัง้  

(3)  พจิารณา สรรหา คดัเลอืกบุคคล ใหด้ ารงต าแหน่งกรรมการบรษิทั กรรมการชุดย่อยทีค่รบวาระ และ / หรอื มตี าแหน่งว่างลง 
และ/หรอื แต่งตัง้เพิม่ตามความเหมาะสมของจ านวน  โครงสรา้ง และองค์ประกอบของคณะกรรมการตามคุณสมบตัทิีก่ าหนด  เพื่อเสนอต่อ
คณะกรรมการบรษิทั และ / หรอื เสนอขออนุมตัติ่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ แล้วแต่กรณี 

(4)  จดัท าแผนพฒันากรรมการทุกชุดตาม Skill Matrix เพื่อพฒันาทกัษะ ความรู้ ความสามารถที่เกี่ยวขอ้งอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้
การปฏบิตัหิน้าทีบ่รรลุตามวตัถุประสงค์ เป้าหมาย และเกดิประโยชน์สูงสุดแก่องค์กร 

(5)  ในกรณีทีค่ณะกรรมการไดแ้ต่งตัง้บุคคลใดเป็นทีป่รกึษาใหเ้ปิดเผยขอ้มูล รวมถงึความเป็นอสิระ หรอื ไม่มคีวามขดัแยง้ 
ทางผลประโยชน์ของทีป่รกึษาในรายงานประจ าปี 

(6)  ประสานงานเพื่อจดัปฐมนิเทศให้แก่กรรมการเข้าใหม่ตามแนวทางของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยและแผนพฒันา
กรรมการ 

(7)  ประเมนิผลการปฏบิตัิงานของกรรมการผู้จดัการ เพื่อเสนอต่อทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั เพื่อพจิารณาอนุมตัิ 
(8)  ปฏบิตักิารอื่นใดที่เกี่ยวขอ้งกบัการก าหนดค่าตอบแทนตามทีค่ณะกรรมการบรษิทัมอบหมาย  

 

การก าหนดค่าตอบแทน 
(1) ก าหนด ทบทวน หลกัเกณฑ์และนโยบายในการพจิารณาค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย   

ทัง้ร ูปแบบทีเ่ป็นตวัเงนิ  และไม ่ใช ่ตวัเงนิ ทัง้ค ่าตอบแทนทีเ่ป็นอตัราคงที ่ ( เช ่น ค ่าเบี ้ยประช ุม  และค่าตอบแทน) และค่าตอบแทน 
ตามผลด าเนินการของบรษิทัฯ (เช่น โบนัส) โดยมหีลกัเกณฑ์หรอืวธิกีาร และโครงสรา้งทีเ่ป็นธรรม สมเหตุสมผล สอดคล้องกบักลยุทธ์ 
และเป้าหมายระยะยาวของบรษิทัฯโดยเปรยีบเทยีบอ้างอิงจากบรษิัทที่เป็นอุตสาหกรรมประเภทเดยีวกนัในระดบัใกล้เคยีงกนั รวมทัง้ภาระหน้าที่  
บทบาทและความรบัผดิชอบ (accountability and responsibility) ทัง้หน้าทีป่กตแิละทีไ่ด ้ร บัมอบหมายเพิม่ขึน้  รวมถงึการพจิารณา 
จากการขยายตวัทางธุรกิจ และมูลค่าการเติบโตทางผลก าไรของบรษิทัฯ และเสนอทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เพื่อพจิารณาอนุมตัิ 
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(2) ก าหนด ทบทวน หลกัเกณฑ์และนโยบายในการพจิารณาค่าตอบแทนให้แก่กรรมการผู้จดัการ  ซึ่งรวมถงึค่าจา้ง เงนิรางวลั

ประจ าปี และผลประโยชน์อื่นๆ ทัง้ทีเ่ป็นตวัเงนิ และมใิช่ตวัเงนิ โดยมหีลกัเกณฑ์หรอืวธิ ีการ และโครงสร้างที่เป็นธรรมและสมเหตุสมผล 
สอดคล้องกบักลยุทธ์และเป้าหมายระยะยาวของบรษิทัฯ โดยเปรยีบเทยีบอ้างองิจากบรษิทัทีเ่ป็นอุตสาหกรรมประเภทเดยีวกนัในระดบัใกล้เคยีง
กนั รวมทัง้ภาระหน้าที ่บทบาทและความรบัผดิชอบ (accountability and responsibility) ทัง้หน้าทีป่กติและที่ได้รบัมอบหมายเพิม่ขึ้น อกีทัง้ 
พจิารณาการขยายตวัทางธุรกจิ และการเตบิโตทางผลก าไรของบรษิทัฯ 

(3)  ในกรณีทีค่ณะกรรมการไดแ้ต่งตัง้บุคคลใดเป็นทีป่รกึษาใหเ้ปิดเผยขอ้มูล รวมถงึความเป็นอสิระ หรอื ไม่มคีวามขดัแยง้ 
ทางผลประโยชน์ของทีป่รกึษาในรายงานประจ าปี 

(4)  ปฏบิตักิารอื่นใดที่เกี่ยวขอ้งกบัการก าหนดค่าตอบแทนตามทีค่ณะกรรมการบรษิทัมอบหมาย  
 

การด าเนินการด้านบรรษทัภิบาล 
(1)  สนับสนุนใหบ้รษิทัฯ เปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุ ้นได้เสนอชื่อบุคคลเป็นกรรมการแทนกรรมการทีต่้องออกจากต าแหน่งตามวาระ  

ของบรษิทัฯ ล่วงหน้าก่อนการประชุมผูถ้อืหุ้น 
(2)  เสนอนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน ตลอดจนพจิารณาจดัท าแบบประเมนิคณะกรรมการ 

คณะกรรมการชุดย่อย ทัง้แบบเป็นรายบุคคลและรายคณะ รวมถงึแบบประเมนิผูบ้รหิารระดบัสูง น าเสนอคณะกรรมการบรษิทัเพื่อพจิารณาอนุมตัิ  
(3)  ปฏบิตักิารอื่นใดที่เกี่ยวขอ้งกบัการก าหนดค่าตอบแทนตามทีค่ณะกรรมการบรษิทัมอบหมาย  
(4)  ก าหนด ทบทวน และน าเสนอกฎบตัรคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน เพื่อใหค้ณะกรรมการบรษิทัอนุมตัิ  

เป็นประจ าทุกปี และปฏบิตัหิน้าทีต่ามอย่างครบถ้วน 
(5)  รายงานผลการปฏบิตัิหน้าทีต่ามขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัย์ฯ รวมถงึหน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้งก าหนด และเปิดเผยไวใ้น

รายงานประจ าปี ซึง่รายงานดงักล่าวตอ้งลงนามโดยประธานคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
 

3. การประชุมคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
(1) จดัใหม้กีารประชุมคณะกรรมการอย่างสม ่าเสมอ อย่างน้อย 2 ครัง้ต่อปี โดยมกีารก าหนดวนัประชุมล่วงหน้าตลอดทัง้ปี และแจง้

ให้กรรมการแต่ละท่านทราบ และด าเนินการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคบัของบริษัท กฎหมายมหาชน และกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์  
แห่งประเทศไทย และต้องมีองค์ประชุมไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทัง้หมด โดยมีประธานคณะกรรมการสรรหาฯ ท าหน้าที่ 
เป็นประธานทีป่ระชุม การวนิิจฉัยชี้ขาดใหย้ดึถอืเสยีงข้างมาก ทัง้นี้ คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนควรเขา้ร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 75 ของจ านวนการประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ ทัง้หมด ทีไ่ดจ้ดัใหม้ขีึน้ในรอบปี 

(2) คณะกรรมการได้มอบหมายให้เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนท าหน้าที่จัดส่งหนังสือเชิญประชุม  
พรอ้มทัง้เอกสารประกอบการประชุมตามวาระต่างๆ ล่วงหน้าก่อนวนัประชุมอย่างน้อย 7 วนัท าการ 

(3) ในการประชุมแต่ละครัง้ มกีารจดบนัทกึรายละเอียดในการประชุมเป็นลายลกัษณ์อกัษร จดัท ารายงานการประชุม และจดัเก็บ
รายงานการประชุมทีผ่่านการรบัรองจากคณะกรรมการ เพื่อใหค้ณะกรรมการ ผูถ้อืหุน้และผูท้ีเ่กีย่วขอ้งสามารถตรวจสอบได ้  

 

คณะกรรมการตรวจสอบ  
คณะกรรมการตรวจสอบประกอบดว้ยกรรมการอสิระจ านวน 3 ท่าน โดยคณะกรรมการตรวจสอบทุกท่านไม่ไดเ้ป็นผูบ้รหิาร พนักงาน หรอื

ที่ปรึกษาใดๆ ตลอดจนมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรพัย์และตลาดหลักทรัพย์  (ก.ล.ต.) และ 
ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (ตลท.) ก าหนด  

 

คณะกรรมการตรวจสอบปฏบิตัหิน้าทีต่ามทีไ่ดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทัและปฏบิตัติามกฎบตัรของคณะกรรมการตรวจสอบ
อย่างเคร่งครดั ครบถ้วน โดยก ากบัดูแลและมุ่งเน้นให้บริษัทฯ มกีารปฏิบตัิตามหลักการก ากับดูแลที่ดี มรีะบบการบรหิารความเสี่ยงที่เหมาะสม
เพยีงพอ รวมถงึมรีะบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในทีม่ปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล ตลอดจนมกีารพฒันาและปรบัปรุงกระบวนการ
ตรวจสอบให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง  ทัง้นี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระ  เป็นไปตามขอบเขต 
และความรบัผดิชอบของแนวทางปฏบิตัทิีส่อดคลอ้งกบัขอ้ก าหนด และแนวปฏบิตัทิีด่สี าหรบัคณะกรรมการตรวจสอบของ ก.ล.ต. และ ตลท.  
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1. องคป์ระกอบและการแต่งตัง้ / ถอดถอน / พ้นจากต าแหน่ง 

คณะกรรมการตรวจสอบของบรษิทัฯ จะต้องเป็นกรรมการบรษิทั ซึ่งไดร้บัการแต่งตัง้จากคณะกรรมการบรษิทั และทีป่ระชุมผูถ้อืหุ้น
โดยมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  รวมถึงประกาศ  ข้อบังคับ  และ / หรือระเบียบของตลาดหลักทรัพย์ 
แห่งประเทศไทยรวมถงึบรษิทัฯ ไดก้ าหนดไวด้งันี้ 

(1) คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการอิสระ อย่างน้อย 3 คน โดยมีกรรมการอย่างน้อย 1 คน เป็นผู้ที่มีความรู ้
ความเชีย่วชาญ และมปีระสบการณ์ดา้นบญัชแีละการเงนิ มวีาระในการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี ด ารงต าแหน่งต่อเน่ืองไม่เกิน 9 ปี หรือ 3 วาระ 
นับจากวนัที่ได้รบัการแต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่งกรรมการอสิระครัง้แรก หากมคีวามจ าเป็นต้องให้กรรมการอิสระด ารงต าแหน่งต่อไป คณะกรรมการ  
ควรพจิารณาอย่างสมเหตุสมผลถงึความจ าเป็นดงักล่าว และน าเสนอเหตุผลต่อทีป่ระชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพจิารณาอนุมตัิ  เลือกกรรมการอิสระดงักล่าว 
กลบัเขา้มาด ารงต าแหน่ง 

(2) คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บรหิาร มคีวามเป็นอิสระในการท าหน้าที่และแสดงความคิดเห็น  
ได้อย่างเพยีงพอ ดูแลรบัผดิชอบเกี่ยวกบัคุณภาพของรายงานทางการเงนิและระบบควบคุมภายใน  โดยมอบหมายให้หน่วยงานตรวจสอบภายใน 
เป็นผูป้ฏบิตัแิละรายงานผลโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ 

(3) คณะกรรมการตรวจสอบสามารถด ารงต าแหน่งในบรษิทัจดทะเบยีนอื่น ไม่เกิน 3 บริษทัจดทะเบียน รวมถงึบรษิทัย่อยทีไ่ม่ได้
เป็นบรษิทัจดทะเบียนของบรษิัทจดทะเบยีนนัน้ ไม่เกิน 5 บริษทั ยกเวน้ในกรณีไดร้บัมอบหมายจากบรษิัทฯ ใหไ้ปด ารงต าแหน่งและต้องรายงาน 
ใหก้รรมการ และสาธารณชนรบัทราบ 

(4) การแต่งตัง้ / ถอดถอน / พน้จากต าแหน่ง เป็นไปตามขอ้ (5) - (7) คณะกรรมการบรษิทั 
 

2. คณุสมบติัของคณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบ จะต้องมคีวามรู ้ความสามารถ น่าเชื่อถอื และมคีวามเป็นอสิระในการปฏบิตัิหน้าที ่โดยไม่มคีวามสมัพนัธ์  

ทางธุรกจิกบับรษิทั ไม่มคีวามสมัพนัธ์อื่นใด อนัอาจมอีทิธพิลต่อการใชดุ้ลยพนิิจและการปฏบิตัหิน้าทีอ่ย่างเป็นอสิระ และมกีรรมการอย่างน้อย 1 คน 
เป็นผูท้ีม่คีวามรู ้ความเชีย่วชาญ และมปีระสบการณ์ดา้นบญัชแีละการเงนิอย่างเพยีงพอทีจ่ะท าหน้าทีใ่นการสอบทานความน่าเชื่อถื อของงบการเงนิ
ได ้คณะกรรมการตรวจสอบจะต้องตรวจสอบกระบวนการท างานของบรษิทัฯ ใหเ้ป็นไปตามนโยบาย ระเบยีบขอ้บงัคบั ตลอดจนกฎหมาย ระเบยีบ
ปฏบิตั ิขอ้ก าหนดของหน่วยงานก ากบัดูแล ส่งเสรมิใหม้กีารพฒันาระบบรายงานทางการเงนิ และบญัชใีหเ้ป็นไปตามมาตรฐานบญัช ีรวมทัง้สอบทาน
ระบบการควบคุมภายใน ระบบตรวจสอบภายใน และระบบบรหิารความเสี่ยงที่รดักุม เหมาะสม และมปีระสทิธิภาพ  เพื่อให้การตรวจสอบเป็นไป 
อย่างมปีระสทิธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบรษิัท ทัง้นี้ กรรมการตรวจสอบทุกท่านจะต้องเป็นผู้ที่มคีุณสมบตัิตามประกาศคณะกรรมการก ากับ 
ตลาดทุน รวมถงึตอ้งมคีวามเขา้ใจและตระหนักในบทบาทหน้าทีโ่ดยเป็นไปตามหลกัปฏบิตั ิ1  

 

3. ขอบเขตอ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ  
 

การก ากบัและติดตามการปฏิบติั 
(1)  สอบทานใหบ้รษิทัฯ มกีารรายงานทางการเงนิอย่างถูกตอ้ง โปร่งใส และเปิดเผยอย่างเพยีงพอ  
(2)  สอบทานให้บริษัทฯ มรีะบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและ 

มปีระสทิธิผล และพจิารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน รวมถึงพจิารณาแต่งตัง้  โยกย้าย เลิกจ้าง และประเมนิผลงานหวัหน้า
หน่วยงานตรวจสอบภายใน หรอืหน่วยงานอื่นใดที่รบัผดิชอบเกี่ยวกบัการตรวจสอบภายใน ตลอดจนก าหนดแนวทางการปฏิบตัิงานและก าหนด
แผนการตรวจสอบภายในของหน่วยงานตรวจสอบภายใน  

(3)  สอบทานใหบ้รษิทัฯ ปฏบิตัติามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
หรอืกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัการด าเนินธุรกจิของบรษิทัฯ และก ากบัดูแลหน่วยงานก ากบัดูแลการปฏบิตังิานของบรษิทัฯ (Compliance)  

(4)  พจิารณา คดัเลือก เสนอแต่งตัง้ บุคคลซึ่งมคีวามเป็นอิสระเป็นผู้สอบบญัชขีองบริษัทฯ และเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี 
รวมถึงการเลิกจ้างผู้สอบบญัช ีตลอดจนร่วมวางแนวทางการปฏิบตัิงานกบัผู้สอบบญัชรีบัอนุญาต และเข้าร่วมประชุมกบัผู้สอบบญัชโีดยไม่มฝี่าย
จดัการเขา้ร่วมประชุมดว้ยเป็นประจ าอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้  

(5)  พจิารณาการเปิดเผยข้อมูลของบรษิัทฯ ในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวโยงกนั หรอืรายการที่อาจมคีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์ 
ใหเ้ป็นไปตามกฎหมายและขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัย์ฯ และ / หรอื หน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง อย่างถูกต้องและครบถ้วน เพื่อใหม้ัน่ใจว่ารายก าร
ดงักล่าว สมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์ต่อบรษิทัฯ  

(6)  พจิารณารายการอื่นๆ ทีอ่าจมผีลกระทบกบัธุรกจิของบรษิทัฯ เพื่อน าเสนอทีป่ระชุมกรรมการบรษิทัเพื่อพจิารณา 
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(7)  จัดท ารายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบตามขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัย์ฯ รวมถงึหน่วยงาน 

ทีเ่กี ่ยวขอ้งก าหนด โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ าปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและ  
ตอ้งประกอบดว้ยขอ้มลูอย่างน้อยดงัต่อไปนี้ 

(7.1) ความเหน็เกีย่วกบัความถูกตอ้ง ครบถว้น เป็นทีเ่ชื่อถอืไดข้องรายงานทางการเงนิของบรษิทัฯ 
(7.2) ความเห็นเกี่ยวกบัการปฏิบตัิตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ ข้อก าหนดของตลาดหลกัทรพัย์ หรอื

กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทัฯ 
(7.3) ความเหน็เกีย่วกบัความเพยีงพอของระบบควบคุมภายในของบรษิทัฯ 
(7.4) ความเหน็เกีย่วกบัความเหมาะสมของผูส้อบบญัช ี
(7.5) ความเหน็เกีย่วกบัรายการทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
(7.6) จ านวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขา้ร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน 
(7.7) ความเหน็หรอืขอ้สงัเกตโดยรวมทีค่ณะกรรมการตรวจสอบไดร้บัจากการปฏบิตัหิน้าทีต่ามกฎบตัร (charter) 
(7.8) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทัว่ไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรบัผิดชอบที่ได้รบัมอบหมาย  

จากคณะกรรมการบรษิทั 
(8)  ปฏบิตักิารอื่นใด ตามทีค่ณะกรรมการบรษิทัมอบหมายดว้ยความเหน็ชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 

 

การด าเนินการด้านบรรษทัภิบาล 
(1)  หากพบหรอืมขีอ้สงสยัว่ามรีายการหรอืการกระท าดงัต่อไปนี้ ซึง่อาจกระทบอย่างมนีัยส าคญัต่อฐานะการเงนิและผลการด าเนินงาน

ของบรษิทัฯ ใหค้ณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบรษิทั เพื่อด าเนินการปรบัปรุงแกไ้ขภายในเวลาทีเ่หน็สมควร 
(1.1) ผลประโยชน์ทบัซอ้น 
(1.2) กรณีทุจรติหรอืขอ้บ่งชีว่้าอาจมกีารทุจรติ หรอืบกพร่องทีส่ าคญัในระบบควบคุมภายใน 
(1.3) การฝ่าฝืนหรอืปฏิบตัิไม่ชอบด้วยกฎหมายของส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ (ก.ล.ต.) 

ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (ตลท.) หรอืขอ้ก าหนดและกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัการด าเนินธุรกจิ 
หากคณะกรรมการหรอืผูบ้รหิารไม่ด าเนินการใหม้กีารปรบัปรุงแก้ไขภายในเวลา ตามทีค่ณะกรรมการตรวจสอบก าหนด 

คณะกรรมการตรวจสอบจะตอ้งเปิดเผยการกระท าดงักล่าวไวใ้นรายงานประจ าปี และรายงานต่อ กลต. หรอื ตลท. 
(2)  สอบทานนโยบายและมาตรการป้องกนัและต่อตา้นการทุจรติคอรร์ปัชัน่ ตลอดจนมกีารประเมนิความเสีย่งดา้นการทุจรติคอร์รปัชัน่

ทีอ่าจเกดิขึน้ไดใ้นทุกกระบวนการ และสนับสนุนใหม้กีระบวนการส่งเสรมิ ปลูกฝงัทุกคนในองคก์รใหต้ระหนักและพงึปฏบิตั ิ 
(3)  สอบทานการปฏิบตัิและการเปลี่ยนแปลงนโยบาย รวมถึงแนวปฏิบตัิต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกบัจรรยาบรรณที่ดทีางธุรกิจ หลกัการ

ก ากบัดูแลกจิการทีด่ ีและความรบัผดิชอบต่อสงัคม ชุมชน และสิง่แวดลอ้ม อย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ เสนอต่อคณะกรรมการบรษิทัรบัทราบและพจิารณา
อนุมตั ิและรายงานการก ากบัดูแลกจิการ โดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจ าปีของบรษิทัฯ ซึ่งรายงานดงักล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

(4)  สอบทานการด าเนินงานของบรษิทัฯ ถงึการปฏบิตัติามขอ้ก าหนด กฎหมาย ของ กลต. ตลท. และมาตรฐานอื่นๆ ทีเ่กี่ยวขอ้งกบั
การด าเนินธุรกจิของบรษิทัฯ  

 

4. การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 
(1) จัดให้มีการประชุมอย่างสม ่าเสมอ อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครัง้ หรือ 4 ครัง้ต่อปี โดยมีการก าหนดวันประชุมล่วงหน้า 

ตลอดทัง้ปีและแจ้งให้กรรมการแต่ละท่านทราบ และด าเนินการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท กฎหมายมหาชน และกฎระเบียบ  
ของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย และตอ้งมอีงคป์ระชุมไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทัง้หมด โดยมปีระธานคณะกรรมการตรวจสอบ
ท าหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม การวินิจฉัยชี้ขาดให้ยึดถือเสียงข้างมากและคณะกรรมการตรวจสอบควรเข้าร่วมประชุม ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 75 ของจ านวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบทัง้หมดทีไ่ดจ้ดัใหม้ขีึน้ในรอบปี 

(2) คณะกรรมการไดม้อบหมายใหเ้ลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบท าหน้าทีจ่ดัส่งหนังสอืเชญิประชุมพรอ้มทัง้เอกสารประกอบการ
ประชุมตามวาระต่างๆ ล่วงหน้าก่อนวนัประชุมอย่างน้อย 7 วนัท าการ 
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(3) คณะกรรมการตรวจสอบควรมกีารประชุมเป็นการเฉพาะกบัผูส้อบบญัชอีย่างสม ่าเสมออย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ โดยไม่มผีูบ้ริหาร
ของบรษิทัเขา้ร่วมดว้ย 

(4) ในการประชุมแต่ละครัง้ มกีารจดบนัทกึรายละเอียดในการประชุมเป็นลายลักษณ์อกัษร จดัท ารายงานการประชุม และจดัเก็บ
รายงานการประชุมทีผ่่านการรบัรองจากคณะกรรมการ เพื่อใหค้ณะกรรมการ ผูถ้อืหุน้และผูท้ีเ่กีย่วขอ้งสามารถตรวจสอบได ้  

 

คณะกรรมการบริหาร 
 

1. องคป์ระกอบและการแต่งตัง้คณะกรรมการบริหาร 
คณะกรรมการบรษิทั เป็นผูแ้ต่งตัง้คณะกรรมการบรหิาร โดยเลอืกตัง้จากกรรมการ และ / หรอื ผูบ้รหิารจ านวนหนึ่งตามทีเ่หน็สมควร 

และให้คณะกรรมการบรษิัท แต่งตัง้กรรมการบรหิารคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการบริหาร คณะกรรมการบรหิารจะเป็นฝ่ายบริหารจดัการกิจการ  
ใหเ้ป็นไปตามทีไ่ดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทั หรอืมตทิีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ 

 

2. คณุสมบติัของคณะกรรมการบริหาร 
มีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้น า และทัศนคติที่ดี อีกทัง้ ต้องมีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ในธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึง  

มคีวามสามารถในการบรหิารจดัการเป็นอย่างด ีซึง่จะเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกจิของบรษิัทฯ 
 

3. ขอบเขตอ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการบริหาร  
(1)  ก าหนดนโยบาย กลยุทธ ์แผนงาน สัง่การ รวมถงึการวางแผนและเป้าหมายขององค์กรในการด าเนินธุรกจิของบรษิทัฯ ใหเ้ป็นไป

ตามนโยบายและแนวทางทีค่ณะกรรมการบรษิทัก าหนด 
(2)  ก าหนดแผนและแนวทางเกี่ยวกบัการลงทุน และการระดมทุนตามนโยบายของบรษิทัฯ 
(3)  อนุมตักิารแต่งตัง้ทีป่รกึษาดา้นต่างๆ ทีจ่ าเป็นต่อการด าเนินงานของบรษิทัฯ 
(4)  มอี านาจพจิารณา ก าหนดสวสัดกิารพนักงานใหเ้หมาะสมกบัสภาพการณ์ ประเพณ ีและสอดคลอ้งกบักฎหมายทีบ่งัคบัใช ้
(5)  มีอ านาจในการอนุมัติการซื้อ  ยกเลิก ขายทรัพย์สิน เงินลงทุน ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่จ าเป็นต่อการด าเนินงานของบริษัทฯ  

โดยมรีายละเอยีดตามผงัอ านาจด าเนินการ 
(6)  มอี านาจในการอนุมตักิารซื้อทรพัยส์นิ ค่าใชจ้่ายต่างๆ อนัสบืเนื่องจากการด าเนินงานของบรษิทัฯ ตามสญัญา และ/หรอื ขอ้ตกลง

กบัคู่คา้ โดยมรีายละเอยีดตามผงัอ านาจด าเนินการ 
(7)  มอบอ านาจให้กรรมการผู้จัดการด าเนินกิจการของบริษัทฯ ตามขอบเขตอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่  

 
คณะกรรมการบรหิารก าหนดภายใต้การดูแลของคณะกรรมการบรหิาร 
(8)  แต่งตัง้ และ / หรอืมอบหมายใหก้รรมการ ผูบ้รหิาร หรอืบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรอืหลายคนกระท าการใดๆ ทีอ่ยู่ภายใต้ขอบเขต

อ านาจของคณะกรรมการบรหิารตามที่คณะกรรมการบรหิารเห็นสมควร โดยที่คณะกรรมการบรหิารอาจยกเลิกเพกิถอน หรอืแก้ไขเปลี่ยนแปลง
อ านาจดงักล่าวได ้

(9)  มอี านาจหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบใดๆ ตามนโยบายทีไ่ดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทั 
 
ขอบเขตอ านาจหน้าที่ในการอนุมตัริายการของคณะกรรมการบรหิาร อยู่ภายใต้หลกัเกณฑ์ของขอ้ก าหนด กฎเกณฑ์ และกฎหมาย 

ส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ (ก.ล.ต.) ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) หรอืขอ้ก าหนดใดๆ รวมถงึและ
กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัการด าเนินธุรกจิ ตลอดจนขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ  

ทัง้นี้ ในกรณีทีก่ารเขา้ด าเนินการหรอืท าธุรกรรมใดๆ  ทีม่หีรอือาจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ และ / หรอื เป็นการเขา้ท ารายการ
กับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันตามที่กฎหมาย กฎเกณฑ์ และ / หรือข้อบังคับของบริษัทฯ ในลักษณะอื่นใดกับบริษัทฯ  หรือบริษัทย่อย ก าหนดให้ 
ต้องน าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื่อพิจารณาอนุมตัิรายการดังกล่าวและด าเนินการ 
ตามทีข่อ้บงัคบัของบรษิทั หรอืกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งก าหนดต่อไป 
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4. การประชุมคณะกรรมการบริหาร 
(1) จดัให้มีการประชุมอย่างสม ่าเสมอ และต้องมีองค์ประชุมไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทัง้หมด โดยมีประธาน

กรรมการบรหิารท าหน้าที่เป็นประธานทีป่ระชุม การวนิิจฉัยชี้ขาดใหย้ดึถอืเสยีงข้างมาก  และคณะกรรมการบรหิารควรเขา้ร่วมประชุมไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 75 ของจ านวนการประชุมคณะกรรมการบรหิารทัง้หมดทีไ่ดจ้ดัใหม้ขีึน้ในรอบปี 

 (2) ในการประชุมแต่ละครัง้ มกีารจดบนัทกึรายละเอียดในการประชุมเป็นลายลกัษณ์อกัษร จดัท ารายงานการประชุม และจดัเก็บ
รายงานการประชุมทีผ่่านการรบัรองจากคณะกรรมการ เพื่อใหค้ณะกรรมการ ผูถ้อืหุน้และผูท้ีเ่กีย่วขอ้งสามารถตรวจสอบได้ 

(3)  คณะกรรมการไดม้อบหมายใหเ้ลขานุการคณะกรรมการบรหิารท าหน้าทีจ่ดัส่งหนังสอืเชญิประชุมพรอ้มทัง้เอกสารประกอบการ
ประชุมตามวาระต่างๆ ล่วงหน้าก่อนวนัประชุมอย่างน้อย 7 วนัท าการ 

 

คณะกรรมการธรรมาภิบาลและคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
คณะกรรมการบรษิทัยงัมไิดด้ าเนินการจดัตัง้คณะกรรมการชุดย่อยทัง้ 2 ชุดดงักล่าว จงึมอบหมายใหค้ณะกรรมการตรวจสอบท าหน้าทีส่อบ

ทานการปฏบิตัติามจรรยาบรรณและหลกัการก ากบัดูแลกจิการทีด่ ีตลอดจนก าหนดใหม้นีโยบายบรหิารความเสีย่ง (Risk Management Policy)  และ
ระบบควบคุมภายใน (Internal Control System) เพื่อการสอบทานและประเมนิการบรหิารความเสี่ยงในการด าเนินธุรกิจในทุกปจัจยัทัง้ภายในและ
ภายนอกองค์กร รวมถึงการด าเนินธุรกิจในต่างประเทศ เพื่อให้มปีระสทิธิภาพสูงสุด รวมถึงการป้องกนัการทุจรติคอร์รปัชัน่ โดยพจิารณาแต่งตัง้
หน่วยงานตรวจสอบภายใน เพื่อท าหน้าทีต่รวจสอบการปฏบิตังิานในหน่วยงานต่างๆ ของบรษิทัฯ  ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบจะท าการสอบทาน
นโยบาย แนวทาง และความคบืหน้าของการบรหิารความเสีย่ง ตลอดจนระบบการปฏบิตังิานต่างๆ และมกีารประเมนิเพื่อลดหรอืควบคุ มความเสีย่ง 
ใหผ้ลกระทบทีอ่าจเกดิขึน้จากความเสีย่งทีอ่าจเกดิขึน้อยู่ในระดบัทีย่อมรบัได ้และป้องกนัการเกดิการทุจรติคอรร์ปัชัน่  

 

ทัง้นี้ เพื่อให้หน่วยงานตรวจสอบภายใน มคีวามเป็นอิสระ สามารถท าหน้าที่ตรวจสอบ และถ่วงดุลได้อย่างเต็มที่ คณะกรรมการบริษัท 
จงึก าหนดให้หน่วยงานตรวจสอบภายในท าการตรวจสอบและรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการ
ตรวจสอบจะน าเสนอรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นรายไตรมาส ซึ่งบริษัทฯ ได้แสดงรายละเอียดไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี  
(แบบ 56-1) และรายงานประจ าปี (แบบ 56-2) ในหวัขอ้ “การบรหิารความเสีย่งและปจัจยัความเสีย่ง” และหวัขอ้ “การควบคุมภายใน”  

 

เลขานุการบริษทั 
1. องคป์ระกอบและการแต่งตัง้ 

คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  ท าหน้าที่ในการก าหนดคุณสมบัต ิ
และประสบการณ์ และท าการคดัเลอืกเลขานุการบรษิทัเบือ้งตน้ร่วมกบักรรมการผูจ้ดัการ โดยจะพจิารณาจาก  

(1) ความรอบรู ้และความเขา้ใจในธุรกจิของบรษิทัฯ รวมถงึอุตสาหกรรมทีเ่กีย่วขอ้ง 
(2) ความรู ้ความเขา้ใจในบทบาท และพรอ้มทีจ่ะปฏบิตัหิน้าทีข่องการเป็นเลขานุการบรษิทั 
(3) ความรู้ ความเข้าใจในกฎ ระเบียบ พระราชบญัญตัิ ประกาศ และข้อก าหนดของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย ส านักงาน

คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ และตามทีไ่ดม้กีารแก้ไขเพิม่เตมิ หรอื หน่วยงานอื่นๆ ทีเ่กี่ยวขอ้ง รวมถงึหลกัการก ากับดูแล
กจิการทีด่ไีดเ้ป็นอย่างด ี

(4) ความซื่อสตัยส์ุจรติ รวมถงึปฏบิตัตินอย่างมคีุณธรรม และจรยิธรรมทีด่ ี 
(5) ทศันคตทิีด่ ีสามารถตดิต่อประสานงานและปฏบิตังิานร่วมกบัผูอ้ื่น ทัง้ภายในและภายนอกองคก์รไดเ้ป็นอย่างด ี
(6) ผลการปฏบิตังิานทีผ่่านมาในต าแหน่งเลขานุการบรษิทั หรอืเทยีบเท่า  
(7) คุณสมบตัเิหมาะสม และครบถว้น  
คณะกรรมการบริษัทจึงได้มมีติแต่งตัง้ให้ นางสาวศศิประภา แสงฉาย เป็นเลขานุการบริษัทและเลขานุการคณะกรรมการบริหาร 

 ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ที่ 4/2555 เมื่อวนัที่ 8 พฤศจกิายน 2555 โดยมผีลตัง้แต่วนัที่ 8 พฤศจกิายน 2555 เป็นต้นไป ซึ่งได้ผ่าน 
การฝึกอบรมสมันาในหลกัสูตรที่จ าเป็นและเกี่ยวข้อง พร้อมทัง้ได้รบัการรบัรอง (Certified Programme) และสามารถสนับสนุนให้การด าเนินงาน 
ของบริษัทฯ และคณะกรรมการบริษัท  ให้เป็นไปตามข้อก าหนด กฎหมาย และกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ทัง้นี้  จะแสดงรายละเอียด 
ทัง้คุณสมบตั ิประสบการณ์ และการเขา้รบัการฝึกอบรมสมัมนาไวใ้นแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี (แบบ 56-1) และรายงานประจ าปี (แบบ 56-2) 
รวมถงึเวบ็ไซต ์www.tndt.co.th ของบรษิทัฯ  
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2.  ขอบเขตหน้าท่ีของเลขานุการบริษทั 
(1) เป็นเลขานุการของคณะกรรมการบรษิทั ในการประสานงานเพื่อใหก้ารจดัประชุมคณะกรรมการบรษิทั และการจดัประชุมผูถ้อืหุน้

ของบริษัทฯ เป็นไปตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี และสอดคล้องกับกฎระเบียบ ข้อบังคบัของบริษัท แนวทางการปฏิบัติที่ดี และกฎหมาย 
ทีเ่กีย่วขอ้ง เช่น พระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ฯ พระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 เป็นตน้ 

(2) ติดต่อประสานงาน และดูแลเรื่องการเปิดเผยข้อมูล สารสนเทศต่างๆ ของบริษัทฯ เพื่อให้เป็นไปตามข้อก าหนด กฎเกณฑ์ 
ของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ (ก.ล.ต.) รวมถงึหน่วยงานก ากบั
ดูแลอื่นทีเ่กีย่วขอ้ง 

(3) ใหค้ าปรกึษาเบื้องต้นแก่คณะกรรมการบรษิทั และผูบ้รหิารของบรษิทัฯ ในส่วนทีจ่ะต้องปฏิบตัิตามขอ้บงัคบัของบรษิทั กฎ และ
ระเบียบของส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลักทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ (ก.ล.ต.) และข้อก าหนดของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) 
รวมถงึหน้าทีใ่นการตดิตามกฎเกณฑใ์หม่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบับรษิทัฯ 

(4) จดัท า และเก็บรกัษาเอกสารส าคญัต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ทะเบียนกรรมการ หนังสอืนัดประชุมคณะกรรมการบรษิัท รายงาน 
การประชุมคณะกรรมการบรษิัท หนังสอืนัดประชุมผู้ถือหุ้น รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานประจ าปีของบรษิัทฯ (แบบ 56-1, แบบ 56-2) 
รายงานการถอืครองหลกัทรพัยข์องกรรมการ และผูบ้รหิารของบรษิทัฯ และรายงานการมสี่วนไดเ้สยีทีร่ายงานโดยกรรมการและผูบ้รหิาร เป็นตน้ 

(5) ดูแลกิจกรรมต่างๆ ของคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้กรรมการสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล   
พรอ้มก่อใหเ้กดิประโยชน์สงูสุดต่อบรษิทัฯ 

(6) ประสานงาน และจดัใหม้กีารปฐมนิเทศ ใหค้ าแนะน าแก่กรรมการทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้ใหม่ 
(7) ประสานงานใหม้กีารปฏบิตัติามมตคิณะกรรมการบรษิทั และมตทิีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ 
(8) ปฏบิตักิารอื่นใดตามทีค่ณะกรรมการบรษิทัมอบหมาย และคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนประกาศก าหนด 
 

ในกรณีที่เลขานุการบรษิัทพ้นจากต าแหน่งไม่อาจปฏิบตัิหน้าที่ได้ ให้คณะกรรมการแต่งตัง้เลขานุการบรษิัทคนใหม่ภายใน 90 วนั  
นับแต่วนัทีเ่ลขานุการคนเดมิพน้จากต าแหน่งหรอืไม่อาจปฏบิตัหิน้าทีไ่ด้ 

 

เลขานุการคณะกรรมการชุดย่อย 
1. เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

(1) ท าหน้าทีใ่นการจดัส่งหนังสอืเชญิประชุม พรอ้มทัง้เอกสารประกอบการประชุมตามวาระต่างๆ ใหแ้ก่คณะกรรมการสรรหาและ
ก าหนดค่าตอบแทนล่วงหน้าก่อนวนัประชุมอย่างน้อย 7 วนัท าการ 

(2) ท าหน้าทีจ่ดบนัทกึรายละเอียดในการประชุมเป็นลายลกัษณ์อกัษร และจดัท ารายงานการประชุม น าเสนอแก่ประธานกรรมการ
สรรหาและก าหนดค่าตอบแทนรบัรองการประชุม และจดัเกบ็อย่างเป็นระบบ เพื่อใหค้ณะกรรมการ ผูถ้อืหุน้และผูท้ีเ่กีย่วขอ้งสามารถตรวจสอบได้ 

(3) ประสานงานร่วมกบัเลขานุการบรษิทั 
(4) ปฏบิตัหิน้าทีอ่ื่นใดตามทีไ่ดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน   

 

2. เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 
(1) ท าหน้าที่ในการจดัส่งหนังสอืเชญิประชุม พร้อมทัง้เอกสารประกอบการประชุมตามวาระต่างๆ ให้แก่คณะกรรมการตรวจสอบ

ล่วงหน้าก่อนวนัประชุมอย่างน้อย 7 วนัท าการ 
(2) ท าหน้าทีจ่ดบนัทกึรายละเอียดในการประชุมเป็นลายลกัษณ์อกัษร และจดัท ารายงานการประชุม น าเสนอแก่ประธานกรรมการ

ตรวจสอบรบัรองการประชุม และจดัเกบ็อย่างเป็นระบบ เพื่อใหค้ณะกรรมการ ผูถ้อืหุน้และผูท้ีเ่กีย่วขอ้งสามารถตรวจสอบได้ 
(3) ประสานงานร่วมกบัเลขานุการบรษิทั 
(4) ปฏบิตัหิน้าทีอ่ื่นใดตามทีไ่ดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการตรวจสอบ   

 

3. เลขานุการคณะกรรมการบริหาร 
(1) ท าหน้าที่ในการจดัส่งหนังสือเชิญประชุม พร้อมทัง้เอกสารประกอบการประชุมตามวาระต่างๆ ให้แก่คณะกรรมการบริหาร

ล่วงหน้าก่อนวนัประชุมอย่างน้อย 7 วนัท าการ 
(2) ท าหน้าที่จดบันทึกรายละเอียดในการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร และจัดท ารายงานการประชุม น าเสนอแก่ประธาน

กรรมการบรหิารรบัรองการประชุม และจดัเกบ็อย่างเป็นระบบ เพื่อใหค้ณะกรรมการ ผูถ้อืหุน้และผูท้ีเ่กีย่วขอ้งสามารถตรวจสอบได้ 
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(3) ประสานงานร่วมกบัเลขานุการบรษิทั 
(4) ปฏบิตัหิน้าทีอ่ื่นใดตามทีไ่ดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรหิาร 

 

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน แต่งตัง้เลขานุการคณะกรรมการชุดย่อย ซึ่งอาจเป็นเลขานุการบรษิทั หรอื การสรรหา
ใหม่ หรอื การสรรหาจากบุคลากรภายในองค์กร และรายงานต่อคณะกรรมการบรษิัทเพื่อทราบ รวมถึงเปิด เผยขอ้มูลผ่านแบบแสดงขอ้มูล
ประจ าปี (แบบ 56-1) และรายงานประจ าปี (แบบ 56-2) 

 

หวัหน้าคณะผู้ตรวจสอบภายใน 
หวัหน้าคณะผูต้รวจสอบภายในด าเนินการอย่างเป็นอสิระในการพฒันาและสอบทานประสทิธภิาพระบบการบรหิารความเสีย่ง   

สอบทานระบบการควบคุมภายใน สอบทานรายงานทางการเงนิ รวมทัง้ระบบการปฏบิตัิงานให้ครอบคลุมในทุกกิจกรรมของบรษิัทฯ  ตลอดจน
ครอบคลุมหน่วยงานทีม่คีวามส าคญัและมรีะดบัความเสี่ยงสูงโดยประสานงานร่วมกบั ผูส้อบบญัช  ีผูบ้รหิาร ผูต้รวจสอบภายในของบร ิษทัฯ  
และพนักงานในหน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้ง เพื่อใหก้ารปฏบิตัิหน้าที่เป็นไปอย่างครบถ้วน ถูกต้อง เหมาะสม สอดคล้องกบัทุกระบบตามสมควร เปิดเผย
ขอ้มูลอย่างเพยีงพอ และเชื่อถือได้ รายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพจิารณาสอบทาน รวมถงึให้ขอ้เสนอแนะในการ
ด าเน ินการเรื ่องต ่างๆ  เพื ่อการแก ้ไข  ป้องกนั และเกดิการพฒันาครบถ ้วนทัง้ระบบ  และน าเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทั เพื่อทราบ 
ทุกไตรมาส ในระหว่างการตรวจสอบ หากพบขอ้สงสยัทีอ่าจก่อใหเ้กดิผลกระทบ หรอือาจเกดิความเสยีหาย หากไม่รบีด าเนินการแก้ไข หวัหน้า
คณะผูต้รวจสอบภายใน หรอืผูท้ีไ่ดร้บัมอบหมาย ต้องแจง้ใหผู้ท้ ีเ่กี่ยวขอ้ง หรอืคณะกรรมการตรวจสอบทราบโดยทนัที เพื่อด าเนินการตรวจสอบ
และแก้ไขต่อไป 

รายละเอยีดเกี่ยวกบัประวตัิการศกึษา ประสบการณ์ และการอบรมของหวัหน้าคณะผู้ตรวจสอบภายในแสดงไวใ้นแบบแสดงรายการขอ้มูล
ประจ าปี (แบบ 56-1)  และรายงานประจ าปี (แบบ 56-2) 

 

หน่วยงานก ากบัดูแลการปฏิบติังานของบริษทัฯ 
คณะกรรมการบรษิทัยงัไม่ไดจ้ดัตัง้หน่วยงานก ากบัดูแลการปฏบิตังิานของบรษิทัฯ (Compliance) แต่ไดม้อบหมายใหส้ านักเลขานุการ

บรษิทัรบัผดิชอบในการก ากบั ดูแล และรายงานผลต่อคณะกรรมการบรษิทั โดยมเีลขานุการบรษิทัเป็นผูท้ าหน้าทีใ่นการก ากบัดูแลใหบ้รษิทัฯ  
คณะกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงาน ปฏบิตัหิน้าทีใ่หเ้ป็นไปตามประกาศ ขอ้บงัคบั และ/หรอื ขอ้กฎหมาย และระเบยีบอื่นๆ ทีเ่กี่ยวขอ้ง 
ของทัง้ส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย และหน่วยงานทีเ่กี่ยวข้องก าหนด 
 

หน่วยงานนักลงทุนสมัพนัธ ์
คณะกรรมการบรษิทัส่งเสรมิให้บรษิัทฯ ได้จดัตัง้หน่วยงานนักลงทุนสมัพนัธ์เพื่อรบัผดิชอบในการสร้างความสมัพนัธ์กบัผู้ลงทุนและ

สื่อสารขอ้มลูของบรษิทัฯ ไปยงันักลงทุนและบุคคลภายนอกให้ครบถ้วน อย่างเท่าเทยีมและเป็นธรรม ทัง้นี้ ผูล้งทุนสามารถตดิต่อเพื่อสอบถามข้อมูล
เพิ่มเติมได้ตามรายละเอียด หมายเลขโทรศัพท์ และ E-mail ที่แสดงไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.tndt.co.th หน้านักลงทุนสัมพันธ์ หรือ  
หลกัปฏบิตั ิ7 ขอ้ 5 ของหลกัการก ากบัดูแลกจิการทีด่ ีแสดงไวใ้นแบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี (แบบ 56-1)  และรายงานประจ าปี (แบบ 56-2) 
 
2. การลงทุนและการก ากบัดแูลบริษทัย่อย หรือ บริษทัร่วม 

2.1 นโยบายการลงทุน  
บริษัทฯ จะพิจารณาลงทุนในธุรกิจที่เกื้อหนุนและเอื้อประโยชน์ต่อการท าธุรกิจของบริษัทฯ หรือเป็นธุรกิจซึ่งอยู่ในอุตสาหกรรม  

ที่มีแนวโน้มการเติบโต และผลตอบแทนที่ได้รับจากการลงทุนเป็นส าคัญ คณะกรรมการบริษัทจะร่วมกันพิจารณาตามนโยบายการลงทุน 
ของบรษิทัฯ โดยค านึงถงึความจ าเป็น เหมาะสม สามารถสนับสนุนการด าเนินธุรกจิ รวมถงึผลการด าเนินงานของบรษิทัฯ และก่อใหเ้กดิประโยชน์ 
ต่อบรษิทัฯ และผูถ้อืหุน้เป็นส าคญั โดยจะปฏบิตัติามขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยในเรื่องการเขา้ท ารายการทีเ่กีย่วโยงกนัหรอืการ
ไดม้าหรอืจ าหน่ายไปซึง่สนิทรพัยข์องบรษิทัฯ อย่างเคร่งครดั 

 

2.2 นโยบายการก ากบัดแูล 
บริษัทร่วม บริษัทฯ จะควบคุมดูแลโดยการส่งตัวแทนจากบริษัทฯ ซึ่งมีคุณสมบัติและประสบการณ์ที่เหมาะสมกับธุรกิจที่บริษัท 

เขา้ลงทุนเขา้เป็นกรรมการในบรษิทัย่อยและบรษิทัร่วมของบรษิทัดงักล่าว ซึง่อาจเป็นประธานกรรมการ ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร กรรมการ ผูบ้รหิาร
ระดบัสงู หรอืบุคคลใด ๆ ของบรษิทัฯ ตามสดัส่วนการถอืหุน้ของบรษิทัฯ เป็นเกณฑก์ าหนดจ านวนกรรมการทีจ่ะเขา้ไปควบคุมดูแล  
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บริษัทย่อย บริษัทฯ จะควบคุมดูแลโดยการส่งกรรมการเข้าไปเป็นตัวแทนมากกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนคณะกรรมการทัง้หมด  

หากการด าเนินการมผีลกระทบต่อบรษิทัฯ อย่างมนีัยส าคญั จะตอ้งขออนุมตัจิากทีป่ระชุมกรรมการของบรษิทัฯ  
 

2.3 การด าเนินการ  
(1) แต่งตัง้บุคคล และจัดท าขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของบุคคลที่เป็นตัวแทนของบริษัทฯ เป็นลายลักษณ์อักษร  

เพื่อใหก้ารท าหน้าทีเ่กดิผลประโยชน์ต่อบรษิทัย่อย และสอดคลอ้งตามนโยบายของบรษิทัแม่ 
(2) จดัวางระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและรดักุม โดยการท ารายการใดๆ ก็ตาม จะต้องเป็นไปตามกฎหมายและหลกัเกณฑ์ 

อย่างถูกตอ้ง เหมาะสม 
(3) เปิดเผยข้อมูลฐานะการเงนิและผลการด าเนินงาน การท ารายการกบับุคคลที่เกี่ยวโยงกนั การได้มาหรอืจ าหน่ายไปซึ่งทรพัย์สนิ  

การท ารายการอื่นทีส่ าคญั การเพิม่ทุน การลดทุน การเลกิบรษิทัย่อย เป็นตน้ 
   
3.  การพฒันาศกัยภาพ 

คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนท าหน้าที่ในการก ากับ ดูแล และจดัท าแผนพฒันา
กรรมการทุกชุดตาม Skill Matrix เพื่อให้คณะกรรมการ ผู้บรหิารระดบัสูง รวมถึงเลขานุการบรษิัท เข้าร่วมพฒันาทกัษะ ความรู้ ความสามารถ 
ที่เกี่ยวข้องอยู่เสมอ และทุกครัง้ทีม่กีารเปลี่ยนแปลงข้อกฎหมาย กฎ ระเบยีบ ขอ้บงัคบัต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการประกอบธุรกจิ นอกจากนี้ ยงัจดัให้
มกีารปฐมนิเทศกรรมการใหม่ โดยมุ่งเน้นใหก้ารปฏบิตัหิน้าทีข่องกรรมการบรรลุตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และเกดิประโยชน์สูงสุดแก่องค์กร ทัง้นี้ 
ไดก้ าหนดแผนพฒันาไว ้ดงันี้ 

 

คณะกรรมการ 
คณะกรรมการบรษิทั คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบรหิาร ควรเขา้ร่วมอบรม / 

สมัมนา หลกัสูตรที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏบิตัิหน้าที ่ทัง้ทางด้านกฎหมาย กฎระเบียบ หรอืข้อก าหนด ที่จดัโดยสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการ
บรษิทัไทย (IOD) ส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 
สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย หรอืสถาบนัอื่นใดในหวัขอ้ทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการปฏบิตัหิน้าทีอ่ย่างสม ่าเสมอ โดยก าหนดใหก้รรมการตอ้งเขา้
ร่วมอบรม / สมัมนา จ านวน 1 ใน 3 ของกรรมการทัง้คณะ หรอืรวมกนัอย่างน้อย 6 หลกัสูตรต่อปี เพื่อพฒันาศกัยภาพในการท าหน้าที่กรรมการ  
ซึ่งจะต้องเป็นไปตามระเบียบ ข้อก าหนด ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  โดยกรรมการที่เข้ารบัการอบรม / สมัมนา ต้องถ่ายทอดข้อมูลดงักล่าวให้แก่
กรรมการทุกท่านรบัทราบในทีป่ระชุมคณะกรรมการในการประชุมครัง้ถดัไป 

 

กรรมการใหม ่
กรรมการทีเ่ข้ารบัต าแหน่งใหม่ กรรมการใหม่จะได้รบัการปฐมนิเทศตามแผนพฒันากรรมการ เพื่อรบัทราบข้อมูลที่ส าคญัเกี่ยวกบัการ

ด าเนินธุรกิจของบรษิัทฯ การปฏิบตัิหน้าที่ และความรบัผดิชอบ รวมถงึสรา้งความเขา้ใจในวตัถุประสงค์ เป้าหมาย วสิยัทศัน์ พนัธกจิ ค่านิยม
องค์กร ตลอดจนการใหค้ าแนะน าทางดา้นกฎหมาย กฎระเบยีบ ประกาศ ขอ้ก าหนด พระราชบญัญตัทิีเ่กีย่วขอ้ง เงื่อนไขต่างๆ ของการเป็นกรรมการ
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงข้อบังคับบริษัท จากคณะกรรมการบริษัทอย่างเพียงพอก่อนการปฏิบัติหน้าที่  
ตามแนวทางการปฐมนิเทศกรรมการเขา้ใหม่ (Board Orientation Guideline) ของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (ตลท.) 

 

นอกจากนี้ คณะกรรมการบรษิทัส่งเสรมิและสนับสนุนใหก้รรมการใหม่เขา้รบัการอบรม สมัมนาในหลกัสูตรทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการปฏบิตัหิน้าที่
ทัง้หลกัสูตรของสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิัทไทย (IOD) โดยเฉพาะหลกัสูตร Director Certification Program (DCP) หลกัสูตร Director 
Accreditation Program (DAP) รวมถึงส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ (ก.ล.ต.) ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย 
(ตลท.) หรือ หน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ในการพัฒนาความรู้ ความสามารถ และเพิ่มทักษะอันเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ  
ตามแผนพฒันากรรมการอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เป็นไปตามข้อก าหนด กฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง และรายงานให้แก่คณะกรรมการทราบ  
ในทีป่ระชุมคณะกรรมการในการประชุมครัง้ถดัไป 
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เลขานุการบริษทัและเลขานุการคณะกรรมการชุดย่อย 
คณะกรรมการบรษิทัส่งเสรมิและสนับสนุนใหเ้ลขานุการบรษิทั และเลขานุการคณะกรรมการชุดย่อยเขา้ร่วมอบรม / สมัมนา อย่างต่อเนื่อง 

ในหลกัสตูรทีจ่ าเป็นและเกี่ยวขอ้งทีจ่ะเป็นประโยชน์ต่อการปฏบิตัหิน้าที ่รวมถงึหลกัสตูรทีม่กีารรบัรอง (Certified Programme) เพื่อการพฒันาทกัษะ
ในการปฏิบตัิหน้าที่เป็นประจ าทุกปี ทัง้ทางด้านกฎหมาย บญัช ีกฎระเบียบ หรอืข้อก าหนด ที่จดัโดยสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิัทไทย 
(IOD) ส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ (ก.ล.ต.) ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย สมาคมส่งเสรมิผูล้งทุนไทย (TIA) 
สถาบันธุรกิจเพื่อสังคม (CSRI) สถาบันไทยพัฒน์ ชมรมเลขานุการบริษัทไทย (TCSC) สมาคมบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์  
เอ็ม เอ ไอ (maiA) หรือสถาบันอื่นใดในหวัข้อที่เกี่ยวข้องอย่างสม ่าเสมอ อย่างน้อย 7 หลักสูตรต่อปี เพื่อพฒันาศักยภาพในการปฏิบัติหน้าที่ 
ใหเ้ป็นไปตามระเบยีบ ขอ้ก าหนด ตามกฎหมายทีเ่กี่ยวขอ้ง และถ่ายทอดขอ้มูลดงักล่าวใหแ้ก่คณะกรรมการ กรรมการผูจ้ดัการ ผูบ้รหิาร พนักงาน
หรอืหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งทราบ 

 
4. การประเมินตนเอง 

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ร่วมกนัพจิารณาแบบประเมนิ และเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทั โดยคณะกรรมการบรษิทัและ
คณะกรรมการชุดย่อย จะร่วมกนัประเมนิผลการปฏิบตัิงานของตนเองและประเมนิผลความเพยีงพอของระบบควบคุมภายใน โดยน าแบบประเมนิ
ตนเองของคณะกรรมการตามแบบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมาประยุกต์ใช้เพื่อความเหมาะสมกับองค์กร และน าผลการประเมิน 
มาปรบัปรุงแก้ไข เพื่อพฒันาการปฏิบตัิงานให้ดยีิง่ขึ้น บรรลุตามวตัถุประสงค์ที่ได้รบัมอบหมาย โดยบรษิทัฯ ไดจ้ดัใหม้กีารประเมนิผลตนเองของ
คณะกรรมการเป็นประจ าในไตรมาสที่ 4 ของทุกปี ซึ่งจดัท าเป็น 2 ลกัษณะ คอื การประเมนิการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการทัง้คณะ และการ
ประเมนิผลการปฏบิตัิงานของกรรมการเป็นรายบุคคล เพื่อประเมนิประสทิธภิาพในการด าเนินงานของคณะกรรมการ ตามแนวทางการก ากบัดูแล
กจิการทีด่ ีโดยมกีระบวนการดงันี้ 

4.1 คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนทบทวนแบบประเมนิผล ใหม้คีวามถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ โดยใช้
แบบประเมนิตนเองของคณะกรรมการทีป่ระยุกตจ์ากแบบของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

4.2 คณะกรรมการบรษิทัและคณะกรรมการชุดย่อย จะร่วมกนัประเมนิผลการปฏบิตังิานของตนเอง ในไตรมาสที ่4 ของทุกปี 
4.3 เลขานุการบรษิทัจะเป็นผูร้วบรวมและสรุปผลการประเมนิตนเองต่อคณะกรรมการบรษิทั เพื่อน าผลการประเมนิมาปรบัปรุง แกไ้ข  
เพื่อพฒันาการปฏิบตังิานให้ดยีิง่ขึ้น บรรลุตามวตัถุประสงค์ที่ได้รบัมอบหมาย และเปิดเผยผลการประเมนิไว้ในแบบแสดงรายกา รขอ้มูล

ประจ าปี (แบบ 56-1) และรายงานประจ าปี (แบบ 56-2) 
 

การประเมนิการปฏบิตังิานของตนเองเป็นรายคณะ ครอบคลุมทัง้หมด 6 หวัขอ้ ไดแ้ก่  
1. โครงสรา้งและคุณสมบตัขิองคณะกรรมการ 
2. บทบาท หน้าที ่และความรบัผดิชอบของคณะกรรมการ 
3. การประชุมคณะกรรมการ 
4. การท าหน้าทีข่องกรรมการ 
5. ความสมัพนัธก์บัฝา่ยจดัการ  
6. การพฒันาตนเองของกรรมการ และการพฒันาผูบ้รหิาร  
 
การประเมนิการปฏบิตังิานของตนเองเป็นรายบุุคคล ครอบคลุมทัง้หมด 4 หวัขอ้ ไดแ้ก่ 
1. โครงสรา้งและคุณสมบตัขิองคณะกรรมการ 
2. บทบาท หน้าที ่และความรบัผดิชอบของคณะกรรมการ 
3. การเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการ 
4. การพฒันาตนเอง  
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5. ค่าตอบแทน 

บรษิทัฯ มคีณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พจิารณาและก าหนดค่าตอบแทน  การพจิารณาเป็นไปอย่างรอบคอบ 
ชดัเจน โปร่งใส และเหมาะสม โดยเปรยีบเทยีบอา้งองิจากบรษิทัทีเ่ป็นอุตสาหกรรมประเภทเดยีวกนั  ในระดบัใกล้เคยีงกนั รวมทัง้ภาระหน้าที่ 
และความรบัผดิชอบ ตลอดจนพจิารณาถงึความเหมาะสมและสอดคล้องกบัขอบเขตหน้าทีค่วามรบัผดิชอบของกรรมการ รวมถงึ เปรยีบเทยีบอ้างองิ
จากบรษิทัทีเ่ป็นอุตสาหกรรมประเภทเดยีวกนัในระดบัใกล้เคยีงกนั  และพจิารณาจากการขยายตวัทางธุรกจิและการเตบิโตทางผลก าไร  
ของบรษิทัฯ ซึ่งสูงเพยีงพอทีจ่ะดงึดูด และรกัษากรรมการทีม่คีุณสมบตัทิีต่้องการไวไ้ด้ น าเสนอคณะกรรมการบรษิทัเพื่อพจิารณาเหน็ชอบ และ
เสนอต่อทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้เพื่อพจิารณาอนุมตัติ่อไปโดยค่าตอบแทนกรรมการประจ าปีแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คอื 

ก.  ค่าตอบแทนท่ีเป็นตวัเงิน   
 ค่าเบีย้ประชุมตามทีไ่ดอ้นุมตัจิากทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ โดย  

- เบีย้ประชุมส าหรบัประธานกรรมการบรษิทั ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  ครัง้ละ 15,000.- บาท 
และประธานกรรมการตรวจสอบ 

- เบีย้ประชุมส าหรบักรรมการบรษิทั กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน และกรรมการตรวจสอบ  ครัง้ละ 10,000.- บาท 
ส าหรบัค่าตอบแทนจะจดัสรรจากเงนิคงเหลอืหลงัหกัค่าเบี้ยประชุม  ซึ่งเฉลี่ยตามต าแหน่งหน้าทีข่องกรรมการ ทัง้นี้ กรรมการ 

ทีไ่ดร้บัมอบหมายใหม้หีน้าที่ และความรบัผดิชอบเพิม่ขึน้ จะไดร้บัค่าตอบแทนเพิม่สูงขึน้ เพื่อใหเ้หมาะสมกบัภาระหน้าทีน่ัน้เช่นกนั  
 

บริษัทฯ จะเปิดเผยข้อมูลผลการปฏิบัติหน้าที่ การพฒันาศักยภาพ และค่าตอบแทน รวมถึงข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการ 
ในแบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี (แบบ 56-1) รายงานประจ าปี (แบบ 56-2) และเวบ็ไซต ์www.tndt.co.th ของบรษิทัฯ 

 

ข.  ค่าตอบแทนอ่ืน 
 ไม่มสีทิธปิระโยชน์ และค่าตอบเเทนอื่นๆ นอกจากเบีย้ประชุมและค่าตอบแทน ตามขอ้ ก.  
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บริษัทฯ โดยฝ่ายทรัพยากรบุคคลจะท าหน้าที่ในการสรรหา ผู้บริหาร และพนักงานที่มีคุณสมบัติตาม Job Description เช่น หน้าที ่

ความรบัผิดชอบหลัก (Key Responsibilities) หน้าที่ความรบัผิดชอบบางโอกาส (Occasionally) และคุณสมบัติประจ าต าแหน่ง (Qualifications  
of a Person) เป็นต้น รวมถึงต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ที่ประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ เพียงพอ  
โดยจะน าเสนอต่อผูบ้รหิาร เพื่อพจิารณาคดัเลอืกและด าเนินการตามขัน้ตอนต่างๆ ต่อไป 

 

1. แผนพฒันาและสืบทอดต าแหน่งงาน  
 

บรษิัทฯ ให้ความส าคญัในการคดัเลือกบุคลากรเพื่อสบืทอดต าแหน่งงานทุกระดบัทีส่ าคญัอย่างโปร่งใส และเป็นธรรม เพื่อให้มัน่ใจไดว่้า  
การด าเนินธุรกจิของบรษิทัฯ จะมคีวามต่อเนื่องในการบรหิาร สามารถรองรบัการขยายฐานธุรกจิและกลุ่มลูกคา้ไดอ้ย่างทนัท่วงท ีซึ่งคณะกรรมการ
สรรหาและก าหนดค่าตอบแทน จะเป็นผูก้ ากบัดูแลและผลกัดนัใหม้กีารจดัท าและทบทวนแผนสบืทอดต าแหน่งงานในต าแหน่งคณะกรรมการ และ
ต าแหน่งงานที่เป็นต าแหน่งงานหลกั (Key Jobs) ซึ่งมคีวามส าคญัต่อการด าเนินธุรกิจของบรษิัทฯ อนัได้แก่ ต าแหน่งกรรมการผู้จดัการ ผู้บรหิาร
สูงสุดของสายงาน ต าแหน่งที่มีความส าคัญในโครงสร้างการบริหารจัดการ ต าแหน่งงานที่มีทักษะเฉพาะด้านมีความช านาญเชิงลึกและ  
ยากแก่การทดแทน โดยจะประเมนิจากสถานการณ์ในการด าเนินธุรกจิ ความพรอ้มของบุคลากรตามกลยุทธ์ของบรษิทัฯ ทัง้ระยะสัน้และระยะยาว 
เพื่อวางแผนในการสรรหาและคดัเลอืกบุคลากรทีม่คีุณสมบตัเิหมาะสม มคีวามรู ้ความสามารถ และความเชีย่วชาญ รวมถงึตอ้งมทีกัษะความเป็นผู้น า 
อย่างเพียงพอ เตรียมความพร้อมและพัฒนาในทุกด้านที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นไปตามแผนการพัฒนาบุคลากร (ศักยภาพ) ตามต าแหน่ง และ  
มกีารประเมนิผลศักยภาพตามก าหนดเวลาว่าสามารถปฏิบตัิหน้าที่ได้จรงิตามที่คาดหวงั น าไปสู่การขบัเคลื่อนองค์กรให้บรรลุตามวตัถุประสงค์ 
ขององค์กรที่ตัง้ไว้ และน าเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมตัิ เห็นชอบ และ/หรือรบัทราบต่อไป  รวมถึงรายงานผลการด าเนินการ 
ใหค้ณะกรรมการบรษิทัทราบอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้  

บรษิทัฯ จะเปิดเผยขอ้มูลแผนพฒันาและสบืทอดต าแหน่งงานเพิม่เตมิในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี (แบบ 56-1) รายงานประจ าปี 
(แบบ 56-2) และเวบ็ไซต ์www.tndt.co.th ของบรษิทัฯ 
 
2. การสรรหาผู้บริหารระดบัสงู 

2.1 นิยาม  
“ผู้บริหารระดบัสูง” หมายถึง กรรมการผู้จดัการ ซึ่งท าหน้าที่เป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (Chief Executive Officer หรือ CEO)  

รองกรรมการผูจ้ดัการ และผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ หรอืเทยีบเท่า 
“ผูบ้รหิาร” หมายถงึ ผูจ้ดัการฝา่ย รองผูจ้ดัการฝา่ย และผูช้่วยผูจ้ดัการฝา่ย หรอืเทยีบเท่า 
 

2.2 การสรรหา 
คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ท าหน้าที่ในการก าหนดและทบทวนหลักเกณฑ์ 

และวิธีการ รวมถึงเป็นไปตามขัน้ตอนการสรรหาของฝ่ายทรัพยากรบุคคล ในการสรรหา และคดัเลือกบุคคล เพื่อเข้ารบัการพิจารณา แต่งตัง้  
เป็นผูบ้รหิารระดบัสูง รวมถงึการโยกย้าย และถอดถอน ร่วมกบักรรมการผู้จดัการ / CEO เป็นประจ าทุกปี ในการใหค้วามเหน็ชอบผูท้ี่จะเขา้ได้รบั 
การพจิารณาเป็นรองกรรมการผูจ้ดัการ และผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการหรอืเทยีบเท่า และน าเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทัเพื่อพจิารณาจาก 

(1) คุณสมบัติที่เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
หลกัคู่มอืการก ากบัดูแลกจิการทีด่ ีและแผนสบืทอดต าแหน่งงาน (Succesion Plan)  

 
 
 
 
 

หลกัปฏิบติั 4  
สรรหาและพฒันาผู้บริหารระดบัสงูและการบริหารบุคลากร 

(Ensure Effective CEO and People Management) 
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(2) ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ รวมถึงความเชี่ยวชาญที่หลากหลายในธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงอุตสาหกรรม 

ทีเ่กีย่วขอ้ง อนัเป็นประโยชน์สงูสุดแก่การด าเนินธุรกจิของบรษิทัฯ  
(3) สามารถปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรอบคอบ ระมดัระวงั และซื่อสตัย์สุจริต ตลอดจนปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง มีคุณธรรม และ

จรยิธรรมทีด่ ี 
 
(4) มวีสิยัทศัน์ และทศันคตทิีด่ใีนการปฏบิตัหิน้าที ่ภาวะความเป็นผูน้ า  
(5) มทีกัษะในการควบคุม ดูแล และบรหิารจดัการเป็นอย่างด ีกล้าคดิ กล้าตดัสนิใจ มแีนวคดิสรา้งสรรค์และทนัสมยัเพื่อสรา้งโอกาส

ทางธุรกจิ และน าพาองคก์รไปสู่ความส าเรจ็  
(6) รกัษาความลบั และไม่มุ่งหวงัผลประโยชน์ทางธุรกจิของบรษิทัฯ ต่อตนเอง และบุคคลทีเ่กีย่วโยงกนั 
(7) ศกัยภาพและผลการปฏบิตังิานทีผ่่านมาในต าแหน่งกรรมการผูจ้ดัการ หรอืเทยีบเท่า 
(8) มคีุณสมบตัเิหมาะสม และครบถว้น  
 

2.3 การด ารงต าแหน่งในบริษทัจดทะเบียนและบริษทัย่อยท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน 
คณะกรรมการบริษัท ก าหนดให้กรรมการผู้จดัการและผู้บริหารระดบัสูงของบริษัทฯ สามารถด ารงต าแหน่งกรรมการหรืออื่นใด 

ในบรษิัทจดทะเบียนไม่เกิน 3 บรษิัท และ บรษิัทอื่นหรอืบรษิัทย่อยที่ไม่ใช่บรษิัทจดทะเบียน ไม่เกิน 5 บรษิัท ทัง้นี้ ไม่นับรวมบรษิัทย่อย บรษิัท 
ในเครอื และบรษิทัร่วมทุนของบรษิทัฯ ซึง่มคีวามจ าเป็นตอ้งเขา้ไปก ากบัดูแลการบรหิารจดัการ เพื่อรกัษาผลประโยชน์ของบรษิทัฯ 

 

2.4 ขอบเขตอ านาจหน้าท่ีของกรรมการผู้จดัการ  
ใหก้รรมการผูจ้ดัการมอี านาจด าเนินการตามทีค่ณะกรรมการบรษิทัไดม้อบหมายให้ ซึง่อยู่ภายใตก้ฎ ระเบยีบ และขอ้บงัคบัของบรษิทั

ฯ รายละเอยีดอ านาจหน้าทีข่องกรรมการผูจ้ดัการสามารถสรุปไดด้งันี้ 
1) เป็นผูบ้รหิารจดัการและควบคุมดูแลการด าเนินธุรกจิตามปกตขิองบรษิทัฯ 
2) ด าเนินการตามทีค่ณะกรรมการบรษิทัไดม้อบหมาย 
3) เป็นผูก้ าหนด และก ากบัดูแล การด าเนินการโดยรวมในทางปฏบิตั ิเพื่อใหเ้ป็นไปตามนโยบายทีค่ณะกรรมการบรษิทัก าหนด 
4) มอี านาจในการอนุมตัิการซื้อ ยกเลิก ขายทรพัย์สิน เงนิลงทุน ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่จ าเป็นต่อการด าเนินงานของบริษัทฯ โดยมี

รายละเอยีดตามผงัอ านาจด าเนินการ 
5) มอี านาจในการอนุมตักิารซื้อทรพัย์สนิ ค่าใชจ้่ายต่างๆ อนัสบืเนื่องจากการด าเนินงานของบรษิทัฯ ตามสญัญา และ/หรอื ขอ้ตกลง

กบัคู่คา้ โดยมรีายละเอยีดตามผงัอ านาจด าเนินการ 
6) เป็นผูพ้จิารณาเรื่อง กลยุทธท์างธุรกจิ การระดมทุนของบรษิทัฯ เพื่อน าเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทั ตามล าดบัของความส าคญั 
7) มอี านาจจา้ง แต่งตัง้ ปลดออก ใหอ้อก ไล่ออก ก าหนดอตัราค่าจา้ง ใหบ้ าเหน็จรางวลั ขึน้เงนิเดอืน ค่าตอบแทน เงนิโบนสั ส าหรบั

พนักงานทุกระดบั ตามนโยบายการก าหนดค่าตอบแทน 
8) มอี านาจด าเนินการเปิดและปิดบญัชเีงนิฝากประเภทต่างๆ กบัสถาบนัการเงนิ เพื่อความสะดวกในการด าเนินงานตามธุรกจิปกติ

ของบรษิทัฯ โดยตอ้งค านึงถงึประโยชน์บรษิทัฯ เป็นส าคญั 
9)  ขออนุมตักิารแต่งตัง้ทีป่รกึษาดา้นต่างๆ ทีจ่ าเป็นต่อการด าเนินงานของบรษิทัฯ โดยผ่านคณะกรรมการบรหิารของบรษิทัฯ 

ทัง้นี้ การมอบอ านาจดังกล่าวข้างต้น  กรรมการผู้จัดการจะต้องปฏิบัติตามข้อก าหนด  และระเบียบวาระต่างๆ ที่ได้รับอนุมัติจาก
คณะกรรมการบรษิทั และต้องไม่อนุมตัริายการใดๆ ทีต่นเอง หรอืบุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ มสี่วนไดเ้สยี หรอือาจมคีวามขดัแย้ง
ทางผลประโยชน์ ในลกัษณะอื่นใดกบับรษิทัฯ และบรษิทัย่อย และจะตอ้งเปิดเผยรายการดงักล่าวต่อคณะกรรมการบรษิทั เพื่อใหค้ณะกรรมการบรษิทั
พจิารณา 

การอื่นใดนอกเหนือจากที่กล่าวมาข้างต้น  กรรมการผู้จัดการไม่สามารถกระท าได้ เว้นแต่จะได้รับมอบหมายจากที่ประชุม
คณะกรรมการบรษิทัเป็นคราวๆ ไป 

บรษิทัฯ จะเปิดเผยขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัขอบเขตอ านาจหน้าทีข่องกรรมการผูจ้ดัการในรายงานประจ าปี (56-2) 
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3. การพฒันาผู้บริหารระดบัสงูและผู้บริหาร 
ผู้บริหารระดบัสูงและกลุ่มผู้บริหาร 
คณะกรรมการส่งเสริมให้บริษัทฯ สนับสนุนให้ผู้บริหารระดบัสูงและกลุ่มผู้บริหาร เข้าร่วมอบรม / ประชุม / สมัมนา เป็นประจ าทุกปี 

ตามความเหมาะสม เกีย่วขอ้งกบัการด าเนินธุรกจิของบรษิทัฯ และเป็นประโยชน์ต่อการปฏบิตัหิน้าที ่ทัง้ทีจ่ดัขึน้โดยสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการ
บรษิัทไทย (IOD) ส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลักทรพัย์ ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย สมาคมส่งเสรมิผู้ลงทุนไทย 
สถาบนัไทยพฒัน์ หรอืสถาบนัอื่นใดทีเ่กีย่วขอ้ง เพื่อพฒันาทกัษะ ศกัยภาพในการบรหิารจดัการใหเ้ป็นไปตามระเบยีบ กฎเกณฑ ์หรอืขอ้ก าหนดตาม
กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง เพื่อน าความรูม้าปรบัปรุง ประยุกตใ์ช ้และพฒันาศกัยภาพตนเอง รวมถงึงานของบรษิทัฯ ใหด้ยีิง่ขึน้ และถ่ายทอดขอ้มลูดงักล่าว
ใหแ้ก่กรรมการผูจ้ดัการ หรอืผูบ้รหิารทีเ่กีย่วขอ้งทราบ โดยก าหนดใหผู้บ้รหิารระดบัสงูและกลุ่มผูบ้รหิารตอ้งเขา้ร่วมอบรม / ประชุม / สมัมนา รวมกนั
อย่างน้อย 5 หลกัสตูรต่อปี 

 

พนักงาน 
คณะกรรมการส่งเสริมและสนับสนุนให้บริษัทฯ จัดให้มีการฝึกอบรมแก่พนักงานทุกระดับในสายงานต่างๆ  ที่ตนเองรับผิดชอบ 

อย่างสม ่าเสมอ ทัง้การฝึกอบรมในสายวิชาชีพหลักของบริษัทฯ ตามขอบข่ายที่บริษัทฯ ได้ให้บริการแก่ลูกค้าโดยเป็นไปตามกฎระเบียบจาก  
“สมาคมทดสอบโดยไม่ท าลายแห่งสหรฐัอเมรกิา (ASNT)” และองค์กรสากลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องก าหนด ตลอดจนการอบรมหลกัสูตรความปลอดภัย 
ในการท างานประเภทต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง  

 

นอกจากนี้ บรษิทัฯ ยงัมกีารทดสอบเพื่อออกใบรบัรองใหบุ้คลากรที่สอบผ่านตามเกณฑ์ที่ก าหนด  โดยเป็นไปตามกฎระเบียบขององค์กร
สากล ทัง้การฝึกอบรมภายใน ณ ศูนย์ฝึกอบรมของบรษิัทฯ หรอืหน่วยงานสาขา รวมถึงการเชญิผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศและภายในประเทศ  
มาท าการฝึกอบรมให้แก่บุคลากรของบริษัทฯ อยู่เสมอ  และการสร้างพนัธมิตรกบัองค์กรอื่นที่มเีทคโนโลยีใหม่ๆ  ทัง้ในและต่างประเทศ เพื่อให้
พนักงานมโีอกาสได้เรยีนรู้เทคนิคใหม่ๆ มคีวามรู้ ความสามารถเพิม่ขึ้น เกิดความเชี่ยวชาญในสายงานที่ท า ทนัต่อเทคโนโลยทีี่มกีารพฒันาและ 
มกีารเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ท าใหส้ามารถตอบสนองต่อความต้องการของลูกคา้ไดค้รบถ้วน ครอบคลุมทุกกระบวนการมากขึน้ และมโีอกาส
กา้วหน้าในหน้าทีก่ารงานตามลกัษณะงานมากยิง่ขึน้ 

 

จากการทีบ่รษิทัฯ ไดใ้หค้วามส าคญัอย่างยิง่ในการพฒันาทกัษะ ความรู ้ความเชีย่วชาญในการปฏบิตัหิน้าที่ จงึไดส้รา้งหน่วยงาน Creative 
Research and Development (CRD) ขึน้ เพื่อใหบุ้คลากรทีม่คีวามคดิรเิริม่ สรา้งสรรค์ สามารถวจิยั ประดษิฐค์ดิคน้ และพฒันาเครื่องมอืและอุปกรณ์ 
เป็นนวตักรรมที่ทนัสมยัตรงตามมาตรฐานสากล สามารถใช้งานได้จริง ช่วยเพิม่ประสิทธิภาพและสร้างศักยภาพในกระบวนการปฏิบตัิการและ 
การใหบ้รกิารแก่ลูกคา้ไดม้ากยิง่ขึน้เช่นกนั 

 

บรษิทัฯ จะเปิดเผยขอ้มูลการฝึกอบรม/พฒันาฯ เพิม่เตมิในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี (แบบ 56-1) และรายงานประจ าปี (แบบ 56-2) 
ของบรษิทัฯ 
 
4. การประเมินผล 

กรรมการผู้จดัการ / CEO 
คณะกรรมการบรษิทัมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ก าหนดนโยบายในการพจิารณาและทบทวนแบบประเมนิ

กรรมการผูจ้ดัการ โดยเปรยีบเทยีบกบัแบบประเมนิของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยและน ามาประยุกต์ใชใ้ห้เหมาะสมกบั ลกัษณะขององค์กร  
เพื่อพฒันาการปฏบิตัหิน้าที่ของกรรมการผูจ้ดัการใหม้ปีระสทิธภิาพ และเป็นส่วนหนึ่งในการพจิารณาค่าตอบแทนประจ าปี โดยคณะกรรมการสรรหา
และก าหนดค่าตอบแทนจะเป็นผูป้ระเมนิผลการปฏบิตังิานของกรรมการผูจ้ดัการในไตรมาสที่ 4 ของทุกปี ซึง่การประเมนิแบ่งออกเป็น 3 หมวด ไดแ้ก่  

(1) ความคบืหน้าของแผนงาน 
(2) การวดัผลการปฏบิตังิาน  
(3) การพฒันา CEO  
จากนัน้น าเสนอคณะกรรรมการบรษิทัเพื่อขอความเหน็ชอบ และน าผลการประเมนิมาปรบัปรุง แก้ไข เพื่อพฒันาการปฏบิตังิานใหด้ยีิง่ขึ้น 

และบรรลุตามวตัถุประสงค์ทีไ่ดร้บัมอบหมาย โดยบรษิทัฯ ไดเ้ปิดเผยผลการประเมนิไวใ้นแบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี (แบบ 56-1) และรายงาน
ประจ าปี (แบบ 56-2) ส าหรบัรายละเอียดของผลการประเมินถือเป็นข้อมูลลับเฉพาะบุคคล ไม่สามารถเปิดเผยข้อมูลได้ แต่จะเปิดเผยข้อมูล 
ในรปูแบบของระดบัคุณภาพ 
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ผู้บริหารระดบัสูง  
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนพจิารณาและเหน็ชอบในหลกัเกณฑ์และปจัจยัการประเมนิผลงาน ตลอดจนอนุมตัโิครงสรา้ง

ค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสูง และติดตามให้กรรมการผู้จัดการ / CEO มีการประเมินผู้บริหารระดับสูงเป็นไปตามหลักเกณฑ์ประเมิน 
และสอดคลอ้งกบัปจัจยัดงักล่าวอย่างครบถว้น พรอ้มทัง้รายงานใหค้ณะกรรมการบรษิทัทราบในไตรมาสที ่4 

 

กลุ่มผู้บริหาร / พนักงาน  
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนก าหนดนโยบาย ก ากบัดูแลและตดิตามใหม้กีารก าหนดหลกัเกณฑแ์ละปจัจยั 

ในการประเมนิผลการปฏบิตังิานของบุคลากรของทัง้องค์กร โดยมอบหมายใหจ้ากกรรมการผูจ้ดัการ / CEO รวมถงึผูท้ีไ่ดร้บัมอบหมายหรอืเกีย่วขอ้ง 
และสื่อสารไปยงับุคลากรขององค์กรใหร้บัทราบหลกัเกณฑใ์นการประเมนิ ซึง่การประเมนิมวีตัถุประสงคเ์พื่อ 

 

(1) มุ่งพฒันาบุคลากรขององค์กรให้เป็นผู้ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ มีทกัษะและความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่เป็นไปตาม Job 
Description (JD) และมาตรฐานทีเ่กีย่วขอ้งไดอ้ย่างครบถว้น 

(2) พัฒนาบุคลากรขององค์กรไปสู่ทกัษะด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องตามแผนการฝึกอบรมประจ า ปีของบริษัทฯ ระบบพัฒนาพนักงาน 
ในแต่ละต าแหน่ง (Training Matrix for TNDT - TM) หรือ หัวข้ออื่นๆ ที่เกี่ยวข้องนอกเหนือจากหัวข้อที่ก าหนด ซึ่งส่งผลให้การปฏิบัติหน้าที่ 
ของทัง้ตนเอง หน่วยงาน และองคก์ร ประสบความสาเรจ็ ลดขอ้ผดิพลาด และเกดิประสทิธภิาพมากขึน้ 

(3) พนักงานที่มีศักยภาพที่ด ีมผีลงานเป็นที่ยอมรบั เป็นผู้ที่รู้จกัการเรยีนรู้และยอมรบัสิ่งใหม่ๆ อาจได้รบัการพิจารณาคดัเลือกหรือ
มอบหมายงานไปสู่การเตบิโตในต าแหน่งทีส่งูขึน้ 

 

เพื่อสรา้งแรงจูงใจ และไดร้บัผลตอบแทนทีเ่หมาะสม อย่างเป็นธรรม และเป็นไปตามความสามารถอย่างแทจ้รงิแก่พนักงานทีม่คีวามมุ่งมัน่
และตัง้ใจทีจ่ะพฒันาศกัยภาพของตนเองไปสู่สิง่ทีด่ขี ึน้และมคีุณค่าต่อองคก์ร รวมถงึทุ่มเทในการปฏบิตัหิน้าทีเ่ป็นอย่างดมีาตลอดทัง้ปี  

 
5. ค่าตอบแทน 

คณะกรรมการบรษิทัมอบหมายใหค้ณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ซึง่ไม่รวมกรรมการทีเ่ป็นผูบ้รหิาร ท าหน้าทีใ่นการก าหนด 
พจิารณา และติดตามดูแลโครงสร้างค่าตอบแทนของกรรมการผู้จดัการ (CEO ของบรษิัทฯ) ผู้บรหิารระดบัสูง และผู้บรหิาร รวมถึงการติดตาม 
ใหม้กีารประเมนิผลการปฏบิตัหิน้าทีต่ามหลกัเกณฑ์ทีก่ าหนด เพื่อน าขอ้มูลไปใชใ้นการพจิารณาค่าตอบแทนทีเ่หมาะสมทัง้ในระยะสัน้และระยะยาว 
และสื่อสารใหแ้ก่ผูบ้รหิารทุกระดบัรบัทราบ ทัง้นี้ ใหด้ าเนินการทุกขัน้ตอนกบัพนักงานทุกระดบัดว้ยเช่นกนั 

 

กรรมการผู้จดัการ (CEO ของบริษทัฯ)  
ค่าตอบแทนของกรรมการผูจ้ดัการจะพจิารณาเป็นประจ าทุกปี ทัง้นี้ เป็นไปตามหลกัการ และนโยบายทีค่ณะกรรมการสรรหาและก าหนด

ค่าตอบแทนก าหนด ซึ่งค่าตอบแทนต่างๆ จะอยู่ในระดบัที่จูงใจ โดยพจิารณาจากความเหมาะสมและสอดคล้องกบัขอบเขตหน้าทีค่วามรบัผดิชอบ
ภาระหน้าที ่ความรบัผดิชอบ ตามผลการปฏบิตังิานของ CEO ตลอดจนผลการด าเนินงาน การเตบิโตทางผลก าไรในปีทีผ่่านมาของบรษิทัฯ และภาวะ
เศรษฐกจิโดยรวมของบรษิทัฯ ตามวตัถุประสงค์เชงิกลยุทธ์และเป้าหมายหลกัขององค์กร สอดคล้องกบัผลประโยชน์ของกจิการในระยะยาว รวมถงึ
เปรยีบเทยีบอ ้างองิจากบรษิทัทีเ่ป็นอุตสาหกรรมประเภทเดยีวกนัในระดบัใกล้เคยีงกนั  และน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณา 
ใหค้วามเหน็ชอบ เพื่อใหฝ้า่ยจดัการด าเนินการต่อไป 

ส าหรับค่าตอบแทนระยะสัน้  ได้แก่ เงินเดือน โบนัส และค่าตอบแทนในระยะยาว  ได้แก่ กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ ผลประโยชน์ 
เมื่อเกษยีณอายุ หรอืเมื่อออกจากงาน และค่าตอบแทนอื่นๆ เป็นตน้   

 

ผู้บริหารระดบัสูง 
ค่าตอบแทนของผู้บริหารระดบัสูง / ผู้บริหาร จะพิจารณาเป็นประจ าทุกปีโดยกรรมการผู้จดัการ ซึ่งเป็นไปตามหลักการและนโยบาย 

ทีค่ณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนก าหนดเช่นเดยีวกบักรรมการผูจ้ดัการ (CEO ของบรษิทัฯ) 
 

บรษิทัฯ จะเปิดเผยขอ้มลูค่าตอบแทนเพิม่เตมิในรายงานประจ าปี (แบบ 56-2) ของบรษิทัฯ 
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พนักงาน / ผู้บริหาร 
ก.   ค่าตอบแทนท่ีเป็นตวัเงิน ไดแ้ก่ เงนิเดอืน รวมรายไดอ้ื่นๆ โบนัส กองทุนส ารองเลีย้งชพี และค่าวชิาชพี 

บรษิทัฯ มนีโยบายการจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน โดยค านึงถงึความเหมาะสม ความเป็นธรรม ซึง่จะพจิารณาตามความรู ้ความสามารถ 
ประสบการณ์ รวมถงึผลการปฏบิตังิานของพนักงานแต่ละคน อย่างเหมาะสมกบัสภาพลกัษณะงาน และผลการด าเนินงานของบรษิทัฯ ทัง้ระยะสัน้และ
ระยะยาว ตลอดจนสอดคล้องกบัค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรมเดยีวกนั นอกจากนี้ ค่าตอบแทนพนักงานจะต้องเหมาะสมกบัการขยายตวัทางธุรกจิ และ
การเติบโตของบริษัทฯ โดยค านึงถึงความสามารถในการจ่ายค่าตอบแทนดงักล่าวของบริษัทฯ เช่น จากการประเมินผลการปฏิบตัิงานประจ าปี  
การประเมนิผลตามแผนกลยุทธข์องบรษิทัฯ ในช่วง 3 ปี หรอื 5 ปี เป็นตน้  

 

ตัง้แต่ 1 มกราคม 2548 เป็นต้นมา บริษัทฯ ได้จดัตัง้กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ (กองทุนฯ) ในนามบริษัทฯ ส าหรบัพนักงานทุกคน  
โดยบรษิทัฯ ไดค้ดัเลอืกและลงทุนในกองทุน เค มาสเตอร์ พูล ฟนัด์ (ตัง้แต่ 1 มกราคม 2560) และแต่งตัง้ใหบ้รษิทั หลกัทรพัย์จดัการกองทุนกสกิร
ไทย จ ากัด เป็นผู้จัดการกองทุน ซึ่งพนักงานสามารถเลือกการจ่ายเงินสะสมได้ในอัตราร้อยละ 5-15 ของเงินเดือน ตัง้แต่เริ่มเข้ากองทุนฯ  
โดยบริษัทฯ จะจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนฯ ในอัตราร้อยละ 5-10 ของเงินเดือนพนักงานตามเงื่อนไขอายุการท างาน ทัง้นี้  พนักงานสามารถ 
เลือกรูปแบบในการลงทุนตามความเหมาะสมของแต่ละบุคคล เพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดที ัง้ในระยะสัน้และระยะยาว รวมถึงผลตอบแทนที่สูงขึ้น  
ตามอายุงานและประเภทของกองทุนทีต่นเองเลอืก เพื่อใหส้รา้งจติส านึกในการเกบ็ออมส าหรบัใชใ้นอนาคต และ/หรอื สรา้งความมัน่คงทางการเงิ น
หลงัการเกษยีณอายุ 

 

ข.  ค่าตอบแทนอ่ืน  
บริษัทฯ จดัให้มีสวสัดิการต่างๆ ให้กับพนักงานตามที่กฎหมายก าหนด และจดัให้มีสวสัดิการต่างๆ เพิ่มเติม อาทิเช่น สวสัดิการ 

ค่ารกัษาพยาบาล การประกนัชวีติและอุบตัิเหตุกลุ่ม การตรวจสุขภาพประจ าปี สวสัดกิารเงนิช่วยเหลือ และอื่นๆ เช่น เงนิช่วยเหลืองานศพกรณี
พนักงานและบิดา มารดา บุตร หรอื คู่สมรสที่ชอบด้วยกฎหมายของพนักงานเสยีชวีติ เงนิช่วยเหลือกรณีพนักงานสมรส กรณีพนักงานอุปสมบท  
เงนิกูย้มืกรณีฉุกเฉิน การจดัหาแหล่งเงนิกูซ้ื้อบา้นในอตัราดอกเบีย้พเิศษ เป็นตน้ 

 

บรษิทัฯ จะเปิดเผยขอ้มลูค่าตอบแทนเพิม่เตมิในรายงานประจ าปี (แบบ 56-2) ของบรษิทัฯ 
 

6. โครงสร้างผู้ถือหุ้น 
กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ  ได้แก่ กลุ่มครอบครัวของนางสาวชมเดือน  ศตวุฒิ ประกอบด้วย นางสาวชมเดือน ศตวุฒิ /  

นายเกรกิเกยีรต ิศตวุฒ ิ/ นางจุไรศร ีศตวุฒ ิ/ นายอนุสรณ์ ศตวุฒ ิ/ นางสาวรสัสยิา ศตวุฒ ิและนายสุวฒัน์ แดงพบิูลยส์กุล ซึง่เรยีกว่า “กลุ่มผู้ถือหุ้น
รายใหญ่” ของบรษิทัฯ โดยเป็นกลุ่ม acting in concert ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนทีท่จ. 7/2552 เรื่อง ก าหนดลกัษณะความสมัพนัธ์
หรอืพฤตกิรรมทีเ่ขา้ลกัษณะเป็นการกระท าร่วมกบับุคคลอื่นและการปฏบิตักิารตามมาตรา 246 และ 247 ตามพรบ.หลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ 
เพื่อการใช้สิทธิออกเสียงของตนไปในทางเดียว และยงัเป็นกรรมการผู้มีอ านาจลงนามและเป็นผู้บริหารของบริษัทฯจึงท าให้กลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่  
เป็นผูม้อี านาจในการบรหิารจดัการ และควบคุมคะแนนเสยีงในการลงมตทิีส่ าคญัไดเ้กอืบทัง้หมด ยกเวน้ในเรื่องทางกฎหมาย หรอืขอ้บงัคบับรษิัท 
ทีก่ าหนดใหต้้องไดร้บัเสยีงในการประชุมผูถ้ือหุน้ดว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนหุน้ทีเ่ขา้ประชุม และมสีทิธอิอกเสยีง หรอืในกรณี
ก าหนดใหส้ทิธอิอกเสยีงคดัค้านได้ ดงันัน้ ผูถ้อืหุน้รายอื่นทีเ่ข้าร่วมประชุมและมสีทิธอิอกเสยีง อาจจะไม่สามารถรวบรวมคะแนนเสยีง เพื่อคดัค้าน
หรอืถ่วงดุลการบรหิารของกลุ่มผูถ้อืหุน้ใหญ่ได ้

 

อย่างไรกด็ ีเพื่อใหเ้ป็นไปตามจรรยาบรรณทีด่ทีีพ่งึปฏบิตัอิยู่เสมอ คณะกรรมการบรษิทัไดก้ าหนดนโยบาย และวธิกีารท ารายการทีเ่กีย่วโยง
กัน โดยกรรมการ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมในกิจการ รวมทัง้บุคคลที่อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์  จะต้องรายงานและ 
ผ่านการพจิารณาความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบในทุกกรณี ก่อนน าเสนอต่อทีป่ระชุมคณะกรรมการพจิารณาอนุมตัิต่อไป และแจ้งต่อ
ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยในวนัท าการถัดไปทนัที เพื่อป้องกนัการน าข้อมูลภายใน ข้อมูลส าคญัอนัมผีลต่อการลงทุนไปใช้เพื่อประโยชน์ 
ส่วนตน และป้องกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ทีอ่าจจะเกดิขึน้ รวมถงึการเปิดเผยขอ้มลูทีร่ายงานประจ าปี (56-2)  

ทัง้นี้ การอนุมตัิความเห็นชอบนัน้ ต้องเป็นไปตามนโยบายหรอืแนวโน้มการท ารายการระหว่างกนั รวมถึงการลงทุนในบริษัทย่อยและ  
บรษิทัร่วม / กจิการอื่นทีบ่รษิทัไปลงทุนอย่างมนีัยส าคญั (หลกัปฏบิตั ิ3) และต้องค านึงถงึประโยชน์ ความยุตธิรรม ความสมเหตุสมผลของรายการ 
รวมทัง้เป็นไปตามเงื่อนไขและราคาตลาด ซึง่คณะกรรมการตรวจสอบจะท าหน้าทีต่ดิตามรายการทีเ่กี่ยวโยงกนัทุกไตรมาส โดยใหผู้ต้รวจสอบภายใน
ท าหน้าที่ตรวจสอบ และกรรมการที่มสี่วนได้เสีย และ/หรอื กรรมการที่เป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกนั จะไม่เข้าร่วมการประชุม และไม่มสีทิธิออกเสียง 
ในทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั รวมถงึดูแลมใิหก้ารปฏบิตัหิน้าทีใ่นเรื่องต่างๆ เป็นอุปสรรคต่อการปฏบิตัหิน้าทีข่องคณะกรรมการ  
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7. การบริหารบุคลากร 
 

7.1  ความพอเพียงด้านบุคลากร 
ในธุรกจิวศิวกรรมบรกิาร บุคลากร NDT ทีม่คีุณสมบตัคิรบตามขอ้ก าหนด และผูม้คีวามช านาญ เป็นทรพัยากรที่เป็นความต้องการ

อย่างมากทัง้ในวงการอุตสาหกรรมโดยรวม และผูป้ระกอบการใหบ้รกิารตรวจสอบฯ ซึง่การสรา้งบุคลากรเหล่านี้ตอ้งใชท้ัง้เวลาและเงนิทุน โดยเฉพาะ
เรื่ องเวลา  ท าให้การสร้างบุคลากรกับความต้องการในวง การอุตสาหกรรมมักจะไม่สม ดุล  บางครัง้อาจ เกิดปญัหาการขาดแคลน 
และการโยกย้ายมาโดยตลอด และจะเพิม่ความรุนแรงขึ้นเมื่อภาวะอุตสาหกรรมมีการขยายตัว แต่ในบางครัง้ก็อาจเกิดการขาดแคลนแหล่งงาน  
เกิดปญัหาคนล้นงาน เมื่อภาวะอุตสาหกรรมหดตัว ดงันัน้บรษิัทฯ จงึได้มกีารปรบัเปลี่ยนแผนและนโยบายตามความเหมาะสมเพื่อรองรบัภาวะ
อุตสาหกรรมทีอ่าจเกดิการเปลีย่นแปลงอยู่เสมอ 

 

7.2 แผนการบริหารจดัการด้านบุคลากร  
แบ่งออกเป็น 3 แนวทาง คอื 
(ก) ส่งเสริมบุคลากรจากภายในองค์กร ให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพตามยุคสมยั ด้วยการให้ได้รบัการอบรมจากผู้เชี่ยวชาญ  

จากทัง้ภายในและภายนอกองค์กร เพื่อพฒันาทกัษะ ความรู ้ความช านาญ อย่างเตม็ที ่พรอ้มทัง้สอดแทรกดา้นจรรยาบรรณทางวชิาชพี จรยิธรรม 
คุณธรรม และต่อต้านคอร์รปัชัน่ ในทุกหลกัสูตรเพื่อปลูกจติส านึกการเป็นสมาชกิทีด่ขีององค์กร รวมถึงสร้างแรงจูงใจ รกัในองค์กร เพื่อลดปญัหา 
การขาดแคลนผูช้ านาญการจากการโยกยา้ย และการลน้งานของบุคลากรทีด่อ้ยคุณภาพ 

 (ข) สรรหาบุคลากรจากภายนอกทัง้ในและต่างประเทศ ทีม่คีุณสมบตัขิองนักเทคนิค NDT ทีม่คีุณภาพตามลกัษณะงานโดยตรง 
เพื่อเพิม่ประสทิธิภาพในการให้บรกิาร ลดต้นทุนและเวลาในการพฒันาบุคลากร ลดความเสยีหายจากการโยกย้ายและภาระผูกพนัทางกฎหมาย
แรงงาน  

 (ค) เร่งพฒันาและสรา้งนวตักรรมทีท่นัสมยั เพื่อเพิม่ขดีความสามารถในการแขง่ขนั และลดแรงงานทีไ่ม่จ าเป็น 
 

7.3 บทบาทในการรกัษาบุคลากรท่ีมีความสามารถให้อยู่กบัองคก์รในระยะยาว 
(ก) บรหิารองคก์รใหม้คีวามมัน่คงอย่างต่อเน่ือง เพื่อสรา้งความมัน่ใจ ในการฝากอนาคตไวก้บัองคก์รไดอ้ย่างไม่มคีวามกงัวล  
(ข) ตอบแทนความสามารถ และให้เกียรติเพื่อความภาคภูมใิจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของความส าเร็จขององค์กร ด้วยการให้การยกย่อง  

เชดิช ูและรางวลั รวมถงึต าแหน่งงานทีส่งูขึน้ และโอกาสไดม้สี่วนร่วมเป็นเจา้ของกจิการ ฯลฯ 
 

บรษิทัฯ ไดเ้ปิดเผยค่าตอบแทนของกรรมการ (เป็นรายบุคคล) และผูบ้รหิาร รวมถงึขอ้มูลอื่นๆ เช่น การท าหน้าทีใ่นรอบปีที่ผ่านมา และ
จ านวนครัง้ที่เขา้ร่วมประชุมของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยเป็นรายบุคคล  พรอ้มประวตัิการเข้าร่วมอบรม โครงสรา้งการถอืหุ้นและ 
การจัดการ นโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดี ข้อบังคับบริษัท กฎบัตรของคณะกรรมการ จรรยาบรรณทางธุรกิจ ช่อง ทางในการเสนอแนะ  
การแจ้งเบาะแส หรอื การร้องเรยีน รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลการถือครองหลักทรพัย์ของกรรมการ ผู้บรหิาร และผู้ที่เกี่ยวข้อง  โดยผ่านช่องทาง 
ของตลาดหลักทรพัย์ฯ แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี (แบบ 56-1) รายงานประจ าปี (แบบ 56-2) การรายงานผลการด าเนินงานรายไตรมาส  
การจดัท าจดหมายขา่ว และการเผยแพร่ผ่านเวบ็ไซต์ www.tndt.co.th ของบรษิทัฯ 
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1. องคก์รนวตักรรม 

 

คณะกรรมการให้ความส าคัญในการส่งเสริมและสนับสนุน รวมถึงติดตามดูแลให้ฝ่ายจัดการสร้างวัฒนธรรมการปฏิบัติงานให้เป็น 
“องค์กรนวตักรรม” ซึ่งใหถ้อืเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ และแผนธุรกจิขององค์กร เพื่อเพิม่คุณค่าใหแ้ก่องค์กร และสรา้งประโยชน์ใหแ้ก่ผูม้สี่วนไดเ้สยี
ทุกกลุ่มที่เกี่ยวข้อง รวมถึงปรบัเปลี่ยนให้เหมาะสมตามปจัจยัแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ซึ่งครอบคลุมขัน้ตอนการออกแบบ การวจิยั และ 
การพฒันาบรกิาร การปรบัปรุงกระบวนการผลติและกระบวนการท างาน รวมถงึการพฒันากระบวนการร่วมกบัคู่คา้ พรอ้มทัง้ทบทวน ปรบัปรุง และ
ตดิตามผลเพื่อใหบ้รรลุตามวตัถุประสงคท์ีต่ ัง้ไวอ้ยู่เสมอ 

 

ทัง้นี้ บริษัทฯ ได้ด าเนินการตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัท ได้มอบหมายให้ อีกทัง้ ยังได้มีการก าหนดเป้าหมายและแนวทาง 
ในการพฒันานวัตกรรมไว้อย่างชัดเจน เพื่อให้ฝ่ายจัดการและผู้บริหารได้สื่อสารไปยงัพนักงาน และรบัฟงัความคิดเห็น รวมถึงข้อเสนอแนะ 
จากผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มที่เกี่ยวข้อง น ามาปรับปรุงเป้าหมายและแนวทางการพัฒนานวัตกรรมอย่างต่อเน่ือง โดยได้ก าหนดเป็นวิสัยทัศน์ 
ขององคก์รทีว่่า  

 

“ยึดมัน่คณุภาพ เน้นความปลอดภยั สูงประสิทธิภาพ ค านึงจรรยาบรรณ สรรหานวตักรรมใหม่ๆ” 
 

บรษิทัฯ ไดจ้ดัตัง้แผนก Creative Research and Development (CRD) โดยบุคลากรทีม่คีวามรู ้ความเชีย่วชาญ มคีวามคดิรเิริม่ สรา้งสรรค์ 
และมคีวามสามารถด้านการวจิยั ประดษิฐ์คดิค้น และพฒันาเครื่องมอื และอุปกรณ์ เป็นนวตักรรมที่ทนัสมยั ตรงตามมาตรฐานสากล และสามารถ 
ใชง้านไดจ้รงิ ช่วยเพิม่ประสทิธภิาพและสรา้งศกัยภาพในกระบวนการปฏบิตักิาร เพื่อใหก้ารบรกิารทีร่วดเรว็ ทนัตามเป้าหมาย ก าหนดเวลา รวมถงึ
ผลการตรวจสอบทีม่คีุณภาพ ชดัเจน แม่นย า และเชื่อถอืได ้ซึง่ส่งเสรมิ และสรา้งคุณค่าใหแ้ก่ลูกคา้และองค์กรไดเ้ป็นอย่างมาก  

 

นอกจากนี้ บรษิทัฯ ไดร้บัทุนสนับสนุนภายใต้โครงการ “แปลงเทคโนโลยีเป็นทุน” จากส านักงานนวตักรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 
ตามนโยบายส่งเสรมิด้านการสรา้งนวตักรรมของรฐับาล ภายใต้หวัขอ้เรื่อง “ระบบขบัเคลื่อนเคร่ืองเอก็ซเรยก่ึ์งอตัโนมติั ส าหรบักระบวนการ
ตรวจสอบแนวรอยเช่ือมท่อล าเลียงน ้ามนัและก๊าซโดยเทคนิคไม่ท าลาย” ซึ่งการใชก้ระบวนการทางสนามแม่เหลก็ไฟฟ้ามาทดแทนการใชร้งัสี
บางส่วน เป็นการช่วยเพิม่ความปลอดภยัจากผลกระทบดา้นรงัสทีัง้ผูป้ฏบิตังิานผูเ้กีย่วขอ้ง และสภาพแวดลอ้มโดยรอบอกีดว้ย  
 
2. บทบาทของผูม้ีส่วนได้เสีย (Stakeholders) 

คณะกรรมการใหค้วามส าคญัในการดูแล รวมถงึก าหนดแนวทางในการด าเนินธุรกจิ และตดิตามใหฝ้่ายจดัการและทุกคนในองค์กรปฏิบตัิ
ตามหลักจริยธรรม หลักจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ และหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี โดยยึดมัน่ที่จะด าเนินงานบนพื้นฐานของความรบัผิดชอบ 
ต่อชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อมเป็นส าคัญ สอดคล้องตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และกลยุทธ์ขององค์กร และค านึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม  
ตามสิทธิ กฎหมาย หรือข้อตกลงที่พึงมีกับองค์กร นอกจากนี้ บริษัทฯ ยงัมีการเปิดเผยข้อมูลที่ส าคญัให้ผู้มีส่วนได้เสียรบัทราบอย่างเพียงพอ  
ไม่กระท าการใดๆ ที่เป็นการละเมดิสทิธิ และมชี่องทางในการแจ้งเบาะแส ร้องเรยีน ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกบัการกระท าความผิดทางกฎหมาย  
ความถูกต้องของรายงานทางการเงนิ ระบบควบคุมภายในที่บกพร่อง หรือการผิดจรรยาบรรณ และมีมาตรการคุ้มครองสทิธิของผู้แจ้งเบาะแส  
เพื่อใหค้ณะกรรมการ ผูบ้รหิาร พนักงาน และผูม้สี่วนไดเ้สยีทุกกลุ่มไดร้บัทราบและถอืปฏบิตัริ่วมกนั  

 

ทัง้นี้ บรษิทัฯ ไดจ้ดัท าคู่มอืจรรยาบรรณธุรกจิ และคู่มอืระเบยีบขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบตัิใหแ้ก่คณะกรรมการ 
ฝ่ายจดัการ ผูบ้รหิาร และพนักงานทุกคน นอกจากนี้ ยงัมกีารตดิตามผลเพื่อใหส้อดคล้องกบัวตัถุประสงค์ เป้าหมาย และกลยุทธ์ขององค์กรอยู่เสมอ
ดงันี้ 

 
 
 
 
 

หลกัปฏิบติั 5  
ส่งเสริมนวตักรรมและการประกอบธรุกิจอย่างมีความรบัผิดชอบ 
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ผู้ถือหุ้น บรษิัทฯ มุ่งมัน่ในการประกอบธุรกิจ เพื่อสร้างผลประกอบการที่ด ีมกี าไรอย่างต่อเนื่องและมัน่คง รวมถึงการให้ผลตอบแทน  
อย่างเป็นธรรมตามนโยบายจ่ายเงินปนัผลของบริษัทฯ การเปิดเผยข้อมูลในการด าเนินงาน ข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่ไม่ใช่ทางการเงิน 
อย่างถูกต้อง ชดัเจน โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มได้รบัประโยชน์สูงสุดอย่างเท่าเทยีมกนัและเป็นธรรม โด ยแจ้งผ่าน
ช่องทางตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ www.tndt.co.th ของบริษัทฯ อย่างสม ่าเสมอ รวมถึงการปฏิบัติตามข้อก าหนดที่เกี่ยวกับผู้ถือหุ้น 
ตามหลกัการก ากบัดูแลกจิการทีด่ ีทัง้ของส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ (ก.ล.ต.) ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย  
สมาคมส่งเสรมิผูล้งทุนไทย ขอ้บงัคบัของบรษิทั และกฎหมายอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง  

 

ลูกค้า บรษิัทฯ มุ่งมัน่ในการให้บริการ  โดยค านึงถึงความปลอดภยัต่อชีวิต ทรพัย์สนิ และสิง่แวดล้อม ยดึถือความซื่อสตัย์ เป็นธรรม  
เอาใจใส่ กระท าดว้ยความรบัผดิชอบ ใหบ้รกิารดว้ยคุณภาพ และไม่เปิดเผยขอ้มูลของลูกคา้ บนพื้นฐานของการกระท าอย่างมีจรรยาบรรณวชิาชีพ 
เป็นไปตามข้อก าหนดมาตรฐานสากล และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตัง้แต่ข ัน้ตอนแรก จนถึงการส่งมอบผลการตรวจสอบที่แม่นย า เชื่อถือได้  
ไปสู่ภาคอุตสาหกรรมหรือลูกค้าที่รบับริการ ในการยืนยนัคุณภาพและมีความปลอดภัยต่อการใช้งานในสินค้า กระบวนการหรือชิ้นงานที่ได้รบั  
การตรวจสอบ 

 

เสนอราคา : ด าเนินการตามกรอบกตกิาการแข่งขนัตามขัน้ตอนการเสนอราคาดว้ยความเป็นธรรม เหมาะสม ใหค้ าปรกึษา แนะน าบรกิาร 
และเครื่องมือในการทดสอบและตรวจสอบฯ ที่เหมาะสมกับธุรกิจของลูกค้า เป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนด โดยระบุรายละเอียดในสัญญา  
อย่างครบถว้น ถูกตอ้งตามขอ้ตกลง และรกัษาขอ้มลูความลบัของลูกคา้ 

 

การใหบ้รกิาร : ดว้ยคุณภาพในทุกขัน้ตอน  
1. ด าเนินการตามข้อก าหนดของมาตรฐานสากล เช่น ASTM, ASME ฯลฯ รวมถึงข้อก าหนดและกฎหมายของหน่วยงานภาครัฐ 

ทีเ่กีย่วขอ้ง เช่น กรมธุรกจิพลงังาน ส านักงานปรมาณูเพื่อสนัต ิ(ปส.) สถาบนันิวเคลยีร ์ ฯลฯ  
 

2. ใชบุ้คลากรทีม่คีวามรู ้ความเชีย่วชาญ ความช านาญ ผ่านการอบรม และไดร้บัใบรบัรองตามมาตรฐานสากล เช่น ASNT, API, CSWIP 
ฯลฯ ปฏิบตัิงาน และรายงานผลตามจรรยาบรรณวชิาชีพ มจีรยิธรรมและคุณธรรมที่ด ีด้วยความถูกต้อง แม่นย า เป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนด  
โดยไม่เอนเอยีงหรอืแกไ้ขผลการทดสอบทีไ่ม่เป็นไปตามมาตรฐานตามทีลู่กคา้รอ้งขอ 

 

3.  ใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ที่มีความทันสมัย มีคุณภาพ ตรงตามมาตรฐานสากล โปรแกรมที่มีลิขสิทธิถ์ูกต้องจากบริษัทผู้ผลิต  
มีการปรับปรุงโปรแกรม ทวนสอบ และสอบเทียบเครื่องมือและอุปกรณ์เมื่อครบวาระที่ก าหนดอย่างเหมาะสมจากผู้ผลิต และองค์กรที่ได้รบั  
การรับรองมาตรฐาน เช่น  ส านักงานปรมาณูเพื่ อสันติ  สถาบันเทคโนโลยีนิ ว เคลียร์ฯ  สมาคมส่ ง เสริม เทคโนโลยี ( ไทย -ญี่ปุ่ น ) 
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ รวมถึงองค์กรที่ได้รบัการรบัรองมาตรฐาน ISO 9001 / ISO 17025 เป็นต้น เพื่อความเที่ยงตรงของผลการทดสอบ 
และตรวจสอบฯ 

 

4.  จดัหาระบบ เครื่องมอื และอุปกรณ์ความปลอดภยัตามขอ้ก าหนดและกฎหมาย ส าหรบัพนักงาน ลูกคา้ และชุมชน เพื่อป้องกนัอนัตรายที่
อาจเกดิขึน้จากการปฏบิตังิานและอาจส่งผลกระทบต่อชวีติ ทรพัยส์นิ สิง่แวดลอ้ม และชื่อเสยีงของลูกคา้ 

 

5.  ส่งมอบผลการทดสอบทีถู่กตอ้ง แม่นย า ครบถว้น และทนัตามก าหนดเวลา   
 

6.  ส ารวจความพึงพอใจอย่างต่อเนื่อง น ามาปรบัปรุง และพฒันาการบรกิารให้มปีระสทิธิภาพยิง่ขึ้น เพื่อให้ลูกค้าได้รบัความพงึพอใจ  
อย่างสงูสุด 

 

7.  เรยีกช าระค่าบรกิารจากลูกคา้ ตามปรมิาณงานทีเ่กดิขึน้จรงิที่ไดต้กลงไวก่้อนเริม่ท างาน มกีารหกัภาษ ีณ ทีจ่่าย ตลอดจนการเรยีกเกบ็
ภาษมีลูค่าเพิม่ครบถว้น ถูกตอ้ง และน าส่งตามขอ้ก าหนดกฎเกณฑข์องกรมสรรพากร 

 

8.  ให้ความส าคัญเรื่องสิทธิของลูกค้าและผู้ร่วมงานโดยรอบพื้นที่ปฏิบัติงาน มีการจัดฝึกอบรมโดยร่วมมือกับลูกค้าในหลักสูตร  
ทีเ่กี่ยวกบัความปลอดภยัในการท างาน เช่น ความรูเ้บื้องต้นเกี่ยวกบั NDT ความปลอดภยัในการท างานดา้นรงัส ีพื้นฐานความรูด้า้นงานตรวจสอบ 
และการซ้อมแผนฉุกเฉินด้านรงัส ีเป็นต้น เพื่อสร้างความเข้าใจ และความมัน่ใจในการปฏิบัติงานร่วมกนัและสร้างความเชื่อมัน่ในการรบับริก าร 
จากบรษิทัฯ   

9.   ใหค้วามส าคญักบัการรกัษาความลบัในขอ้มลู เอกสาร รวมถงึผลการทดสอบและตรวจสอบของลูกคา้โดยไม่น าไปเผยแพร่เพื่อประโยชน์
ของตนเองหรอืผูท้ีเ่กีย่วขอ้งอื่นๆ 
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พนักงาน บริษัทฯ ก าหนดนโยบายและระเบียบปฏิบัติตามสิทธิข ัน้พื้นฐานที่พึงจะได้รับตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง 

ทัง้ค่าตอบแทน ผลประโยชน์รวมถงึสวสัดกิารดา้นต่างๆ พรอ้มทัง้ เปิดเผยใหพ้นักงานทราบ ซึ่งจะพจิารณาตามประสบการณ์ ความรู ้ความสามารถ
อย่างเป็นธรรม เหมาะสมกบัสภาพลกัษณะงานและผลการปฏบิตังิาน โดยสอดคล้องกบัผลการด าเนินงานของบรษิทัทัง้ในระยะสัน้และระยะยาว เช่น 
การประเมนิผลการปฏบิตังิานประจ าปี การประเมนิผลตามแผนกลยุทธข์องบรษิทัฯ ในช่วง 3 ปี 5 ปี เป็นตน้  

 

นอกจากนี้ บรษิทัฯ ยงัปฏบิตัติ่อพนักงานดว้ยความเคารพในเกยีรต ิศกัดิศ์ร ีและหลกัสทิธมินุษยชน โดย 
1. ส่งเสรมิและสนับสนุนให้พนักงานไดร้บัการฝึกอบรมทัง้ภายนอกและภายในองค์กร เพื่อเรยีนรูเ้ทคนิคใหม่ๆ และสรา้งความช านาญ 

ในวชิาชพี รวมถึงด้านความปลอดภยัและสุขอนามยัในการท างาน เพื่อเพิม่ศกัยภาพและประสทิธิภาพของพนักงานในการท างานแก่องค์กร และ 
เปิดโอกาสใหพ้นักงานไดพ้ฒันาทกัษะการท างานดา้นต่างๆ เพื่อการเตบิโตในสายงานทีต่นเองถนัดอย่างสม ่าเสมอ  

2. จดัให้มีสวสัดิการเพิ่มเติมที่มากกว่ากฎหมายก าหนด เช่น กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ การประกันชีวิตและประกันอุบัติเหตุ รวมถึง  
การดูแลสุขภาพอนามยัโดยจดัใหม้กีารตรวจสุขภาพประจ าปี และตามลกัษณะของงานทีเ่กีย่วขอ้ง  

3. การจัดสภาพแวดล้อมที่ดีในการท างาน การจัดมุมพักผ่อนและลานกิจกรรมให้กับพนักงาน รวมถึงการจัดหาอุปกรณ์ที่จ าเป็น  
เพื่อป้องกนัอนัตรายจากการท างาน  

4. จดัใหม้สีวสัดกิารเงนิกู้ยมืกรณีฉุกเฉิน เงนิกู้ยมืดอกเบี้ยต ่าจากสถาบนัการเงนิของรฐัเพื่อแก้ปญัหาหน้ีสนิระยะสัน้และระยะยาว และ
อื่นๆ ทีพ่งึมอีย่างเหมาะสมในอนาคต เพื่อใหพ้นักงานมแีรงใจในการท างานอย่างเตม็ที ่ 

 

นอกจากนี้ บรษิทัฯ ยงัตระหนักในการส่งเสรมิและปลูกฝงัให้พนักงานทุกคนปฏบิตัติามกฎระเบยีบ ขอ้บงัคบั ตามมาตรฐานและกฎหมาย 
ทีเ่กี่ยวขอ้งโดยเคร่งครดัในเรื่องการต่อต้านการทุจรติคอรปัชัน่ เพื่อลดหรอืหลกีเลี่ยงมใิหเ้กดิการทุจรติคอรปัชัน่ โดยเปิดโอกาสใหพ้นักงานสามารถ
รอ้งทุกข ์หรอืเสนอแนะเรื่องต่างๆ ทีเ่กดิจากการปฏบิตังิานผ่านทาง E-mail / ไปรษณีย ์/ ฝา่ยทรพัยากรบุคคล โดยบรษิทัฯ จะไม่มกีารเปิดเผยขอ้มูล
ของผูร้อ้งเรยีนตามนโยบาย  บริษทัฯ ยงัมีการเปิดเผยข้อมูลเพ่ิมเติมในรายงานประจ าปี (56-2) 

 

คู่ค้า บรษิัทฯ มนีโยบายในการคดัเลือกคู่ค้าที่มแีนวทางในการด าเนินธุรกิจที่มคีุณธรรม ท าธุรกิจที่ใกล้เคยีงหรอืเกี่ยวเนื่องกบับริษัทฯ  
มชีื่อเสยีงด ีมปีระสบการณ์และความเชี่ยวชาญทางเทคนิค และมฐีานะทางการเงนิที่เขม้แขง็ โดยบรษิัทฯ มกีารปฏิบตัิต่อคู่ค้าอย่างเสมอภาคและ  
เท่าเทยีมตามขอ้สญัญาระหว่างกนั ไม่เอารดัเอาเปรยีบ ตัง้อยู่บนพื้นฐานของความซื่อสตัย์ จรงิใจ และเป็นธรรม ทัง้กระบวนการในการจดัซื้อจดัจา้ง 
และเงื่อนไขสัญญาหรือข้อตกลงระหว่างกัน หลีกเลี่ยงการรับของขวัญ ของก านัล สินน ้าใจ การเข้าร่วมงานเลี้ยง หรืองานสังสรรค์ที่จ ัดขึ้น 
ซึง่มวีตัถุประสงคเ์พื่ออ านวยความสะดวกในการด าเนินงาน และเพื่อประโยชน์ส่วนตน  

 

นอกจากนี้ ยงัให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการแลกเปลี่ยนและร่วมกนัพฒันาศักยภาพ เพื่อยกระดบัความสามารถของบุคลากร 
และเทคโนโลยใีนการบรกิารใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานทีเ่กี่ยวขอ้ง โดยมพีืน้ฐานของการเคารพสทิธมินุษยชน ปฏบิตัติ่อแรงงานอย่างเป็นธรรม รวมถงึมี
ความรบัผดิชอบต่อชุมชน สงัคม และสิง่แวดลอ้มเป็นส าคญั  โดยบริษทัฯ ยงัมีการเปิดเผยข้อมูลเพ่ิมเติมในรายงานประจ าปี (แบบ 56-2)  

 

เจ้าหน้ี บรษิัทฯ พงึปฏิบตัิตามสญัญา ข้อตกลง ภาระผูกพนัและหนี้สนิที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงเงื่อนไขต่างๆ ที่มตี่อเจ้าหนี้อย่างเคร่งครดั 
โปร่งใส ไม่ปกปิดขอ้มูล ซึ่งอาจท าใหเ้จา้หนี้ไดร้บัความเสยีหาย กรณีทีไ่ม่สามารถปฏบิตัติามสญัญา หรอืเงื่อนไขทีต่กลงกนัไวไ้ด ้บรษิทัฯ จะแจง้ให้
เจา้หน้ีทราบ เพื่อพจิารณาหาแนวทางแก้ปญัหาร่วมกนั อกีทัง้หลกีเลี่ยงการรบั การจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ในการด าเนินธุรกจิกบัเจา้หนี้โดยไม่สุจรติ 
นอกจากนี้บรษิัทฯ ยงัมกีารบรหิารจดัการเงนิทุนให้มโีครงสร้างที่เหมาะสม เพื่อสนับสนุนการด าเนินธุรกิจของบรษิัทฯ และรกัษาความเชื่อมัน่ต่อ
เจา้หนี้ รวมถงึมกีารรายงานภาระหนี้ทีถู่กตอ้ง ครบถว้น และตรงเวลาใหแ้ก่เจา้หนี้เมื่อมกีารรอ้งขอ 

 

เจ้าของผลิตภณัฑ์ ผู้จดัจ าหน่าย หรือตวัแทนจ าหน่าย  บรษิทัฯ มุ่งมัน่ทีจ่ะสรา้งพนัธมติรทีด่ ีไม่เอารดัเอาเปรยีบ รกัษาความสมัพนัธ์ 
ทีด่อีย่างมัน่คงกบัเจา้ของผลติภณัฑ์ ผูจ้ดัจ าหน่าย หรอืตวัแทนจ าหน่าย มกีารตกลงซื้อ - ขาย ตามขอ้สญัญาระหว่างกนั ดว้ยเงื่อนไขของราคาและ
ปรมิาณทีเ่หมาะสม ซึง่เจา้ของผลติภณัฑ ์ผูจ้ดัจ าหน่าย หรอืตวัแทนจ าหน่ายตอ้งจดัหาสนิคา้และบรกิารตามคุณภาพ มาตรฐานและราคาทีไ่ดต้กลงไว้
กบับรษิัทฯ และบรษิัทฯ มนีโยบายในการต่อต้านการทุจรติ โดยห้ามมใิห้กรรมการและพนักงานของบรษิัทฯ รบัผลประโยชน์ส่วนตวั จากเจ้าของ
ผลติภณัฑ ์ผูจ้ดัจ าหน่าย หรอืตวัแทนจ าหน่าย  

 

นอกจากนัน้ บริษัทฯ ยังให้ความส าคัญในการคัดเลือกตัวแทนจ าหน่ายที่ร ับคืนขยะจากเศษวัสดุ ที่เหลือจากการให้บริการ และ 
การส่งใหก้บับรษิทัทีไ่ดร้บัอนุญาตในการจดัการของเสยีมพีษิทีข่ ึน้ทะเบยีนจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อรบัไปด าเนินการก าจดัตามวธิทีีถู่ กต้อง
ต่อไป 
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ผู้รบัเหมา บรษิทัฯ พงึคดัเลอืกผูร้บัเหมาทีม่คีวามรู้ ความเชีย่วชาญ สามารถปฏบิตังิานไดต้ามขอ้ตกลงทีไ่ดร้ะบุไวใ้นสญัญาว่าจา้งระหว่าง

กนั ไม่เอารดัเอาเปรยีบ และปฏบิตัใิหเ้สมอืนเป็นพนักงานของบรษิทัฯ ข้อมูลเพ่ิมเติมสามารถดไูด้จากรายงานประจ าปี (56-2) 
 

คู่แข่ง มุ่งมัน่ทีจ่ะประพฤตปิฏบิตัติามกรอบกตกิาแห่งการแข่งขนัทีด่ี โดยมนีโยบายในการด าเนินธุรกจิทีไ่ม่เอารดัเอาเปรยีบ โปร่งใส และ
หลกีเลีย่งวธิกีารทีไ่ม่สุจรติ เช่น การใหร้า้ยป้ายส ีสรา้งขา่วทีเ่ป็นเทจ็ บดิเบอืนความจรงิ หรอืวธิกีารอื่นใดทีเ่ป็นการโจมตคีู่แขง่  

 

หน่วยงานราชการ บรษิทัฯ ใหค้วามร่วมมอืและพงึปฏบิตัติามกฎหมาย ขอ้บงัคบัของหน่วยงานราชการ และมาตรฐานสากลทีเ่กี่ยวข้อง
และจะปฏบิตัติามวธิดี าเนินการดว้ยความถูกตอ้ง สุจรติ ละเวน้การตดิสนิบน ใหข้องขวญั หรอือื่นใด ทีก่่อใหเ้กดิการอ านวยความสะดวกในการด าเนิน
ธุรกจิ 

 

การเคารพสิทธิมนุษยชน และปฏิบติัต่อแรงงงานอย่างเป็นธรรม    บรษิัทฯ ตระหนักและเล็งเห็นถึงความส าคญัต่อการเคารพสทิธิ
มนุษยชนดว้ยความเสมอภาคและความเท่าเทยีมกนั โดยค านึงถงึศกัดิศ์รคีวามเป็นมนุษย ์และเสรภีาพของบุคคล และแบ่งแยกความแตกต่างในเรื่อง
ถิน่ก าเนิด เชื้อชาต ิสญัชาต ิสผีวิ เพศ อายุ ภาษา ศาสนา วฒันธรรม ชนชัน้ ความพกิาร สถานภาพการสมรส สถานภาพทางกายภาพและสุขภาพ 
สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกจิหรอืสงัคม ความเชื่อทางสงัคม การศกึษาอบรม หรอืความคดิเหน็ทางการเมอืง  และอื่นๆ ตามหลกัการพื้นฐาน 
ทีส่ าคญัของกฎหมายสากลว่าดว้ยสทิธมินุษยชน ซึ่งกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงานทุกคน รวมทัง้พนักงานในบรษิทัย่อย ต้องปฏบิตัติามนโยบา ย
อย่างเคร่งครดั โดยบรษิทัฯ ใหโ้อกาสทุกคนอย่างเท่าเทยีมกนัในการท างาน ภายใต้กฎ ระเบยีบ ขอ้บงัคบั ในการท างาน ประกาศ และค าสัง่ ต่างๆ 
ของบรษิทัฯ ทีช่อบดว้ยกฎหมายเดยีวกนั และจะไม่กระท าการใดๆ ทีเ่ป็นการละเมดิหรอืคุกคาม ไม่ว่าจะเป็นทางวาจา หรอืทางการกระท าต่อบุคคล
อื่น ไม่เลอืกปฏบิตัหิรอืกดีกนัผูห้นึ่งผู้ใด และส่งเสรมิใหทุ้กคนมคีวามมตระหนักและส านึกในสทิธิหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของตนทีม่ีต่อบุคคลอื่น
และสงัคม 

 

การต่อต้านการทุจริต บริษัทฯ มีนโยบายในการควบคุม ดูแลการด าเนินธุรกิจของบรษิัทฯ ให้เป็นไปตามข้อก าหนด กฎหมาย และ
มาตรฐานต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง โดยมกีารอบรม / เผยแพร่ความรูแ้ละแนวทางปฏบิตัใินการต่อตา้นการทุจรติใหแ้ก่พนักงานทัว่ทัง้องคก์ร เพื่อป้องกนัและ
ติดตามความเสี่ยงจากการทุจริต โดยห้ามมิให้มีการใช้อ านาจหน้าที่ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อแสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือ  
ผู้อื่น รวมถึงห้ามการเสนอผลประโยชน์จูงใจแก่บุคคลอื่นใดอนัไม่ชอบด้วยกฎหมาย เพื่อให้ได้มาซึ่งประโยชน์ทางธุรกิจของบริษัทฯ และจดั ให้ม ี
การตดิตาม สอบทานการปฏบิตั ิและประเมนิความเสีย่งจากการทุจรติคอร์รปัชัน่เป็นประจ าอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ ตลอดจนทบทวนแนวปฏบิตั ิและ
ขอ้ก าหนดในการด าเนินการ เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการเปลีย่นแปลงของธุรกจิ ระเบยีบ ขอ้บงัคบั และขอ้ก าหนดตามกฎหมายอยู่เสมอ 

นอกจากนี้ บรษิัทฯ ยงัได้ตระหนักถึงความส าคญัของการบรหิารจดัการองค์กรที่ดี เพื่อขบัเคลื่อนองค์กรให้มกีารเติบโต และขยายธุรกิจ 
อย่างมเีสถยีรภาพ มฐีานะการเงนิทีม่ ัน่คง และสามารถสรา้งผลตอบแทนใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ในระดบัทีเ่หมาะสม บรษิทัฯ จงึเหน็ควรใหม้กีารประเมินและ
บรหิารความเสี่ยงจากการทุจรติคอร์รปัชัน่ เพื่อป้องกนัเหตุที่อาจท าให้เกิดการทุจรติคอร์รปัชัน่ โดยมกีรอบการด าเนินงานและขัน้ตอนการบรหิาร
ความเสีย่งสอดคล้องกบัหลกัเกณฑ์ของ The Committee of Sponsoring Organizations (COSO) ซึ่งเป็นมาตรฐานสากล เพื่อใหผู้เ้กี่ยวขอ้งมคีวาม
เขา้ใจหลกัการบรหิารความเสีย่งและน าไปประยุกตใ์ชไ้ดอ้ย่างเหมาะสม 

 

ความปลอดภยั สุขอนามยั และส่ิงแวดล้อม บรษิัทฯ ค านึงถึงความปลอดภยั อาชวีอนามยั และสิง่แวดล้อมในการท างานของพนักงาน 
ทุกระดบัเป็นส าคญั จงึได้แต่งตัง้คณะกรรมการความปลอดภยั อาชวีอนามยั และสภาพแวดล้อมในการท างาน (คปอ.) ขึ้น เพื่อก าหนดนโยบาย  
แนวทางการปฏบิตัิ และตดิตามผลการปฏบิตังิาน โดยจดัใหม้กีารประชุมฯ เป็นประจ าทุกเดอืน เพื่อสรุปผลการด าเนินงานตามนโยบาย และรายงาน
สถิติการเกิดอุบตัิเหตุจากการท างาน รวมถึงการจดัท าเอกสารวิธีการปฏิบตัิงาน การจดัหาข้อมูลด้านเทคนิคในขอบเขตที่เหมาะสม เพื่อป้องกัน 
ความเสยีหายที่อาจเกิดขึ้นต่อบุคลากร ทรพัย์สนิ และสภาพแวดล้อม อีกทัง้ ยงัจดัให้มกีารอบรมในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภยั ซึ่งได้แก่  
การอบรมความปลอดภยัในการท างานด้านรงัสใีห้กบัพนักงานและลูกค้า  การอบรมความปลอดภยั อาชวีอนามยัและสภาพแวดล้อมในการท างาน  
การฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินดา้นรงัสี อบรมการขบัรถยนต์อย่างปลอดภยั อบรมการดบัเพลงิเบื้องต้น และฝึกซ้อมการอพยพหนีไฟ การตรวจวดัปรมิาณ
สารเคมีปนเป้ือนประจ าปี  ตลอดจนให้ค าแนะน าแก่พนักงานอย่างสม ่าเสมอและต่อเนื่อง  มีระบบป้องกันอันตรายในการท างานให้กับพนักงาน 
และชุมชนโดยรอบสถานที่ปฏิบัติงาน รวมถึงมีการสุ่มตรวจความปลอดภัยของสถานที่ปฏิบัติงานด้านรังสีโดยหน่วยตรวจภายใน และ 
การสุ่มตรวจสอบสถานทีจ่ดัเกบ็สารรงัสรี่วมกบัส านักงานปรมาณูเพื่อสนัตเิป็นประจ าทุกปี เพื่อสรา้งความมัน่ใจใหก้บัสงัคมและสิง่แวดล้อมทีเ่กีย่วขอ้ง 
ซึง่การปฏบิตังิานจะค านึงถงึหลกัจรรยาบรรณในวชิาชพี และการมจีรยิธรรมและคุณธรรม เป็นส าคญั  
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นอกจากนี้ บรษิทัฯ ยงัไดจ้ดัใหม้กีารตรวจสุขภาพพนักงานเป็นประจ าทุกปี รวมถงึการตรวจวดัแสงสว่างในทีท่ างานใหเ้ป็นไปตามมาตรฐาน

ของกฎกระทรวง เพื่อความปลอดภยั และสุขอนามยัทีด่ขีองพนักงานเสมอ 
 

3. การจดัสรรทรพัยากร 
 คณะกรรมการตระหนักในการดูแล ตดิตามฝา่ยจดัการใหม้กีารจดัสรรและจดัการทรพัยากรตลอดสาย Value Chain ใหม้คีวามเหมาะสมตาม
รูปแบบของธุรกิจ มีการทบทวนและพัฒนาการใช้ทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยตระหนักถึงความจ าเป็นและความคุ้มค่า 
ในการใชท้รพัยากร รวมถงึการเปลี่ยนแปลงของปจัจยัภายในและภายนอก และผลกระทบทีอ่าจเกดิขึน้ระหว่างกนัอยู่เสมอ บนพื้นฐานของจรยิธรรม  
มคีวามรบัผดิชอบและสรา้งคุณค่าใหแ้ก่กจิการเพื่อใหบ้รรลุเป้าหมาย และสรา้งความยัง่ยนืใหแ้ก่องคก์ร โดยทรพัยากรทีค่ านึง ไดแ้ก่ 
 

3.1 ทรพัยากรทางด้านการเงิน (Financial Capital)  
ฝ่ายจัดการพึงต้องบริหารจัดการเงินทุนอย่างเพียงพอที่ใช้ในการด าเนินธุรกิจหรือบริหารงานได้อย่างต่อเนื่องในระยะยาว  

ดยใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงค์ เป้าหมาย และแผนการลงทุน รวมถงึต้องไดร้บัผลตอบแทนทีเ่พยีงพอ คุม้ค่า และเป็นไปตามขอ้ตกลงอย่างเหมาะสม 
อีกทัง้ ฝ่ายจัดการควรวิเคราะห์และประเมินผลการด าเนินงานว่า การบริหารจัดการด้านการเงินยังคงเป็นไปตามแผนการลงทุนหรือไม่ 
มีความถูกต้องแม่นย า หรือ มีความผิดพลาดในส่วนใด เพื่อน ากลับมาแก้ไขปรับปรุงในครัง้ถัดไป นอกจากนี้ ยังใชน้โยบายในการซื้อ-ขาย 
ดว้ยเงนิบาท เพื่อลดความเสีย่งด้านอตัราแลกเปลี่ยน ป้องกนัการผนัผวนของต้นทุนการใหบ้รกิารจากราคาไม่คงที ่

 

3.2 ทรพัยากรทางด้านการให้บริการ (Service Capital)  
(1) กระบวนการและวิธีการบริการ 

ฝ่ายจดัการพงึต้องบรหิารจดัการกระบวนการและวธิกีารบรกิารใหค้รบถ้วนตามความตอ้งการของลูกคา้และมาตรฐานทีเ่กี่ยวขอ้ง 
อยู่เสมอ โดยใหค้วามส าคญัและเหน็ถงึความจ าเป็นของการพฒันาดา้นนวตักรรมในองค์กร โดยมุ่งเน้นดา้นความรวดเร็ว แม่นย า รวมถงึปลอดภยั 
ต่อชีวิต ทรพัย์สิน และสิ่งแวดล้อมเป็นปจัจัยหลัก เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการลูกค้า เป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนัและ 
เพิม่มลูค่าใหแ้ก่องคก์ร รวมถงึช่วยลดตน้ทุนการบรกิารจากการทีต่อ้งพึง่พงิเทคโนโลยจีากต่างประเทศ 

 

(2) เคร่ืองมือ อุปกรณ์ และวสัดุส้ินเปลือง 
ฝ่ายจดัการพึงต้องบริหารต้องบริหารจดัการแผนการใช้เครื่องมอื อุปกรณ์ และวสัดุสิ้นเปลืองอย่างรดักุม  ใหส้อดคล้องกบั

ปรมิาณงานทีร่บัไว้ ในขณะเดยีวกนัใหม้กีารตดิตามความเคลื่อนไหวของภาวะอุตสาหกรรมอย่างใกล้ชดิ  ส าหรบัวสัดุบางตวัทีม่สี่วนเกี่ยวขอ้ง 
กบัความมัน่คงของประเทศ เช่น สารกมัมนัตภาพรงัสี การเปลี่ยนแปลงนโยบายของภาครฐัอาจท าให้การด าเนินการตามขัน้ตอนทางกฎหมาย
ตดิขดั จงึต้องเอาใจใส่ในการติดตามนโยบายของทางราชการ และหน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้งเป็นพเิศษ เพื่อวางแผนป้องกนัมใิหก้ารเกดิปญัหา 

 

3.3 ทรพัยากรทางด้านบุคลากร (Human Capital) 
บุคลากรทางดา้น NDT ทีม่คีุณสมบตัคิรบตามขอ้ก าหนด และมคีวามช านาญ เป็นทรพัยากรทีเ่ป็นความตอ้งการอย่างมากทัง้ในวงการ

อุตสาหกรรมโดยรวม และผูป้ระกอบการใหบ้รกิารตรวจสอบฯ ซึ่งการสรา้งบุคลากรเหล่านี้ต้องใชท้ัง้เวลาและเงนิทุน ในการสรา้งบุคลากรใหต้รงกบั
ความต้องการในวงการอุตสาหกรรม นอกจากนี้ ยังวางแผนการขยายงานตรวจสอบไปยังอุตสาหกรรมกลุ่มอื่นด้วยเทคนิคใหม่ตามยุคสมยั  
ของเทคโนโลย ีจงึไดเ้ร่งส่งเสรมิและพฒันาทัง้ดา้นเทคนิคและประสทิธภิาพของบุคลากรในส่วนทีล่้นงานอยู่ใหเ้หมาะสมทีจ่ะรองรบัแผนการขยายงาน
ต่อไป โดยมแีนวทาง ดงันี้ 

(1) สร้างและพฒันาศกัยภาพบุคลากร  
 บรษิัทฯ คดัสรรบุคลากรที่มีความกระตือรืนร้น มคีวามสนใจ และพร้อมที่จะพฒันาศักยภาพของตนเอง เข้ารบัการฝึกอบรม 

ทัง้ภายในและภายนอกองค์กรจากผู้เชี่ยวชาญ ฯลฯ เพื่อให้เกิดความเชี่ยวชาญ และความช านาญในการปฏิบัติงาน และส่งเสริมให้มีคุณภาพ 
และประสิทธิภาพตามยุคสมยั เพื่อพฒันาทกัษะ ความรู้ ความช านาญ อย่างเต็มที่ พร้อมทัง้สอดแทรกด้านจรรยาบรรณทางวิชาชีพ จริยธรรม 
คุณธรรม และต่อต้านคอร์รปัชัน่ ในทุกหลกัสูตร โดยมกีารเปิดเผยขอ้มูลการอบรมเพิม่เตมิในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี (56-1) และรายงาน
ประจ าปี (56-2)   

 

(2) เปิดโอกาสในการสร้างสรรคน์วตักรรม 
บริษัทฯ เปิดโอกาสให้พนักงานมีการคิดค้น และพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ รวมถึง 

ช่วยลดค่าใชจ้่ายในการน าเขา้ และลดระยะเวลาในการปฏบิตังิาน เป็นการลดตน้ทุนบรหิารจดัการ 
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(3) การปลูกจิตส านึก 
บริษัทฯ ปลูกฝงัให้พนักงานมีจิตส านึกที่ดี ยึดมัน่ในจรรยาบรรณทางวิชาชีพ จริยธรรม และคุณธรรมที่ดี ในการให้บริการฯ  

เพื่อใหผ้ลการทดสอบและตรวจสอบฯ มคีวามถูกต้อง แม่นย า เป็นไปตามมาตรฐานทัง้ขอ้ก าหนดและกฎหมาย โดยไม่เบี่ยงเบนผล เพื่อเหน็แก่อามสิ
สินจ้าง หรือผลประโยชน์ส่วนตน รวมถึงต้องรับผิดชอบต่อชีวิต ทรพัย์สิน และสิ่งแวดล้อมต่อสาธารณชนเป็นส าคญั  และการเป็นสมาชิกที่ด ี
ขององคก์ร 

 

3.4 ทรพัยากรทางด้านภมิูปัญญา (Intellectual Capital) 
บริษัทฯ สนับสนุนและส่งเสริมพนักงานที่มีความสามารถในการวิจัยและพัฒนา โดยได้จัดตัง้แผนก Creative Research and 

Development (CRD) ซึ่งเป็นพนักงานทีม่คีวามรู้ ความเชีย่วชาญ มคีวามคดิรเิริม่ สรา้งสรรค์และมคีวามสามารถดา้นการวจิยั ประดษิฐ์คดิค้น และ
พัฒนาเครื่องมือ และอุปกรณ์ ตลอดจนสร้างนวัตกรรมที่ทันสมัย ตรงตามมาตรฐานสากล สามารถใช้งานได้จริง ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ 
และสรา้งศกัยภาพในกระบวนการท างาน ส่งผลใหเ้กดิการบรกิารทีร่วดเรว็ ทนัตามเป้าหมายและก าหนดเวลา รวมถงึผลการตรวจสอบทีม่คีุณภาพ 
ชัดเจน แม่นย า และเชื่อถือได้ยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ยังช่วยลดต้นทุนในการบริการจากการน าเข้าจากต่างประเทศ ก่อให้เกิดคุณค่าลูกค้าและ 
มูลค่าทางธุรกิจแก่องค์กรได้เป็นอย่างมาก ซึ่งการคิดค้นและพฒันามีความคืบหน้าไปได้ด้วยดี สามารถน ามาใช้ในการปฏิบัติงาน ซึ่งสามารถ  
ลดระยะเวลาการท างาน มคีวามสะดวกและปลอดภยัต่อสุขภาพ และสิง่แวดล้อมมากขึ้น อกีทัง้ บรษิทัฯ ยงัใหค้วามส าคญัในการสรา้งสมัพนัธ์อนัดี
ระหว่างลูกคา้ รวมถงึผูท้ีเ่กี่ยวขอ้งอยู่เสมอ เน่ืองจากเชื่อว่าการมคีวามสมัพนัธอ์นัดรีะหว่างกนัจะสรา้งความเขา้ใจ ความมัน่ใจ และสรา้งความเชื่อมัน่
ในการปฏบิตังิาน ก่อใหเ้กดิการพฒันากระบวนการท างานทีม่ปีระสทิธภิาพ และไดร้บัผลสมัฤทธทิีด่รี่วมกนั 

 

นอกจากนี้ บรษิทัฯ ยงัมนีโยบายเกีย่วกบัการไม่ละเมดิทรพัยส์นิทางปญัญา หรอืลขิสทิธิ ์โดยอบรมใหค้วามรูแ้ก่พนักงานตัง้แต่แรกเขา้
และเผยแพร่นโยบายผ่านทางช่องทางต่างๆ เช่น อีเมล์ เว็บไซต์ www.tndt.co.th ของบรษิัทฯ เป็นต้น โดยพนักงานทุกคนจะต้องลงนามในบนัทกึ
ขอ้ตกลงการไม่กระท าผดิเกี่ยวกบัคอมพวิเตอร์ และการไม่ละเมดิทรพัย์สนิทางปญัญา มกีารตรวจสอบการใชร้ะบบโปรแกรมซอฟแวร์ในการท างาน 
ของพนักงาน เพื่อป้องกันการใช้ซอฟแวร์ที่ละเมดิลิขสทิธิ ์หรือไม่เกี่ยวข้องกับการท างาน รวมถึงการใช้อินเตอร์เน็ต เพื่อการค้นคว้าหาความรู้ 
เพื่อประโยชน์ต่อการท างานเท่านัน้ 

 

3.5 ทรพัยากรทางด้านสงัคมและความสมัพนัธ ์(Social and Relationship Capital) 
บรษิัทฯ มุ่งมัน่ที่จะเรยีนรู้วฒันธรรม และประเพณีท้องถิ่นทุกศาสนาในพื้นที่ที่ปฏิบตัิงาน เพื่อการอยู่ร่วมกนัอย่างสนัติ ร่วมพฒันา  

ร่วมสรา้งงาน สนับสนุนกจิกรรม และใหค้วามช่วยเหลอืแก่คนในชุมชน โดยน าความรูแ้ละประสบการณ์ทางธุรกิจมาพฒันาและเสรมิสรา้งประโยชน์  
ต่อชุมชนทัง้ในระยะสัน้และระยะยาวตามความเหมาะสม และสอดคล้องกบักิจกรรมของชุมชน เช่น การเปิดโอกาสให้นักศึกงานจากสถาบนัต่างๆ 
ศึกษาดูงาน การให้ความรู้แก่นักศึกษาฝึกงานเพื่อสอนแนวทางในการปฏิบตัิหน้าที่ ควบคู่กบัพื้นฐานความรู้ที่ได้เรียน หรอื การร่วมแรงร่วมใจ 
ในการจดักจิกรรมประจ าทอ้งถิน่ของพืน้ทีท่ ีป่ฏบิตังิาน เป็นตน้ และไม่สรา้งผลกระทบต่อชุมชนบรเิวณใกลเ้คยีงสถานทีป่ฏบิตังิาน รวมถงึการอนุรกัษ์
ทรพัยากรและสิ่งแวดล้อมของชุมชนที่ตัง้อยู่บริเวณใกล้เคียง   ส าหรบัข้อมูลเพ่ิมเติมสามารถดูจากรายงานประจ าปี (56-2) และเว็ปไซด ์
ของบริษทั(www.tndt.co.th)  
 

3.6 ทรพัยากรทางด้านธรรมชาติ ( Natural Capital) 
(1) ส่ิงแวดล้อมภายในองค์กรและบริเวณใกล้เคียง บริษัทฯ อบรมให้ความรู้ และเผยแพร่นโยบายสิ่งแวดล้อมให้พนักงาน 

ได้รบัทราบและถือปฏิบตัิ โดยมุ่งเน้นการปฏิบตัิตามมาตรฐานและข้อกฎหมายทางด้านสิง่แวดล้อมอย่างเคร่งครดั เพื่อป้องกนั ลด และไม่สร้าง
ผลกระทบใดๆ ต่อสงัคม และสิ่งแวดล้อม อันเกิดจากขัน้ตอนการปฏิบัติงาน รวมถึงการตรวจสอบและควบคุมการจดัการของเสียและเศษวสัดุ  
ที่เหลือใช้จากการให้บรกิาร เพื่อให้ผู้รบัผดิชอบน าไปก าจดัตามวธิีการที่ถูกต้อง เป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด  อีกทัง้ยงัร่วมรณรงค์ และส่งเสรมิ 
ใหพ้นักงานใชท้รพัยากรทีม่อียู่อย่างคุม้ค่าและมปีระสทิธภิาพ ดดัแปลง ซ่อมสรา้งวสัดุ อุปกรณ์เหลอืใช ้ใหเ้ป็นอุปกรณ์ทีส่มบูรณ์พรอ้มน ากลบัไปใช้
ใหม่และเกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยลดต้นทุนในการด าเนินการและลดปรมิาณขยะได้เป็นอย่างด ีรวมถึงรณรงค์ให้มกีารคัดแ ยก 
ประเภทขยะ เพื่อลดความเสีย่งจากขยะอนัตรายทีอ่าจก่อใหเ้กดิผลกระทบต่อสงัคมและสิง่แวดล้อมโดยรวม อกีทัง้ ยงัจดักจิกรรมอนุรกัษ์พลงังานตาม
ความเหมาะสม เพื่อสรา้งค่านิยมและจติใตส้ านึกการใชพ้ลงังานอย่างประหยดั คุม้ค่า และปฏบิตัจินเป็นความเคยชนิในทุกกจิกรรมทีเ่กีย่วข้อง 

 

นอกจากนี้ คณะกรรมการยงัได้ก าหนดนโยบาย วสิยัทศัน์ และพนัธกิจ เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือในการบรหิารจดัการ รวมถึง 
ส่งเสริม สนับสนุน และติดตามให้บริษัทฯ ด าเนินงานและจดักิจกรรม เพื่อเข้าไปมีส่วนร่วมสนับสนุนกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพฒันาชุมชน  
บนพืน้ฐานของความรบัผดิชอบต่อชุมชน สงัคม และสิง่แวดลอ้ม  
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ส าหรบัข้อมูลเพ่ิมเติมสามารถดูจากรายงานประจ าปี (56-2) และเวป็ไซดข์องบริษทั (www.tndt.co.th)  
 

(2) สงัคมและส่ิงแวดล้อมภายนอก บรษิทัฯ ใหค้วามส าคญัต่อกฎระเบยีบทีก่ าหนดใหเ้ป็นแนวทางปฏบิตั ิเพื่อประโยชน์ต่อสงัคม
และสิง่แวดล้อมของทัง้ภาครฐัและภาคเอกชน โดยเฉพาะอย่างยิง่ในทุกกิจกรรมที่มสี่วนเกี่ยวข้องกบัการด าเนินธุรกิจ เช่น กฎระเบียบการใช้ รงัส ี
ของส านักงานปรมาณูเพื่อสนัต ิกระทรวงวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีขอ้ก าหนดของกรมธุรกจิพลงังาน กระทรวงพลงังาน ฯลฯ รวมถงึแนวทางปฏบิตัิ
ของมาตรฐานสากล นอกจากนี้  ยังรวมถึงการก าจัดขยะจากเศษวัสดุที่เหลือจากการให้บริการ เพื่อไม่ให้เป็นภาระและภัยอันตราย  
ต่อสงัคมและสิง่แวดล้อม อาทเิช่น กากกมัมนัตภาพรงัส ีสเปรย์กระป๋อง ผงแม่เหล็ก เป็นต้น บรษิัทฯ ได้ด าเนินการตามมาตรฐานสากล รวมถึง
กฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยการส่งคืนให้กับต้นสงักัด หรือตัวแทนจ าหน่ายที่ทางบริษัทฯ สัง่ซื้อสินค้า เพื่อส่งให้แก่บริษัทที่ได้ รบัอนุญาต 
ในการจดัการของเสยีมพีษิที่ขึน้ทะเบยีนจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม รบัไปด าเนินการก าจดัตามวธิีทีถู่กต้อง ทัง้นี้ เพื่อการมสีงัคมและสิง่แวดล้อม 
ทีพ่ฒันาอย่างยัง่ยนืสบืต่อไป  

นอกจากนี้  บริษัทฯ ยังส่งเสริมให้มีโครงการหรือกิจกรรมเพื่อสังคม  และสิ่งแวดล้อมภายนอก โดยความร่วมมือร่วมใจ 
จากผู้บรหิารและพนักงานจากทุกหน่วยงาน อีกทัง้ เปิดโอกาสให้ผู้มสี่วนได้เสยีเข้าร่วมโครงการหรอืกิจกรรมต่างๆ ของบรษิัทฯ ตามโอกาส และ  
ความเหมาะสมรวมถงึการรณรงค์ใหใ้ชท้รพัยากรของบรษิทัฯ อย่างคุม้ค่าและมปีระสทิธภิาพ   

      ส าหรบัข้อมูลเพ่ิมเติมสามารถดจูากรายงานประจ าปี (56-2) 
 
4. การบริหารจดัการเทคโนโลยีสารสนเทศ 

คณะกรรมการบรษิัท มบีทบาทในการสนับสนุน ก ากบัดูแล การน านวตักรรมและเทคโนโลยมีาใช้ในองค์กร เพื่อเพิม่คุณค่าและโอกาส 
ในการพฒันาการด าเนินงานใหแ้ก่กจิการ รวมถงึการบรหิารความเสีย่งตามความเหมาะสมของลกัษณะหน่วยงาน โดยมกีารตดิตามผ่านระบบควบคุม
ภายในของคณะผูต้รวจสอบภายในซึ่งเป็นหน่วยงานอสิระ ในการประเมนิผลการปฏบิตังิานของฝ่ายจดัการว่าสามารถน าเทคโนโลยมีาปรบัใช้เพื่อให้
บรรลุตามเป้าหมายขององคก์ร และเกดิประโยชน์สงูสุดต่อบรษิทัฯ  

 

บริษัทฯ มีนโยบายและมาตรการในการดูแล / ควบคุมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และข้อมูลภายใน ให้มีความพร้อมใช้ของข้อมูล 
(availability) อยู่เสมอ โดยให้มกีารเข้าถึงข้อมูลตามล าดบัของต าแหน่งหน้าที่ และมรีะบบป้องกนัความเสยีหายซึ่งอาจจะเกิดขึ้นการน าเทคโนโลยี
สารสนเทศไปใชใ้นทางมชิอบ หรอืการเปลีย่นแปลงขอ้มลูโดยไม่ไดร้บัอนุญาต หรอื ใชป้ระโยชน์จากขอ้มลูลบัทีม่คีวามส าคญัและมอีาจส่งผลต่อราคา
หลกัทรพัย ์เพื่อป้องกนัการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน รวมถงึผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง ตามหลกัปฏบิตั ิ6 ขอ้ 3. 
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1. การก ากบัดแูลและการบริหารความเส่ียง 

 

คณะกรรมการบรษิัทก าหนดนโยบายและพจิารณากรอบกระบวนการบรหิารความเสี่ยงจากปจัจยัภายในและภายนอกองค์กร ควบคู่กบั
การดูแลและติดตามผลการด าเนินงานการสอบทานระบบการควบคุมภายในอยู่เสมอ  ผ่านการหารอื / ซกัถามขอ้มูล จากกรรมการผูจ้ดัการ ผูส้อบ
บญัช  ีรวมถงึผูท้ี่เกี่ยวขอ้ง นอกจากนี้ ยงัให้ความส าคญัต่อระบบควบคุมภายใน ทัง้ในระดบับรหิาร และระดบัปฏิบตัิการ เพื่อให้มปีระสทิธิภาพ 
และก่อให้เกิดประสทิธิผลอย่างยัง่ยนื ทัง้ด้านสภาพแวดล้อมภายใน การประเมนิความเสี่ยงกิจการและการบรหิารความเสี่ยง (Risk Management 
Policy) ครอบคลุมทัง้องคก์ร เพื่อป้องกนัเหตุทีอ่าจจะท าใหเ้กดิการทุจรติคอร์รปัชัน่หรอือื่นๆ และมกีารอบรมพนักงานเพื่อใหค้วามรูเ้กี่ยวกบันโยบาย 
และแนวปฏบิตัใินการต่อตา้นการทุจรติคอรร์ปัชัน่ของบรษิทัฯ พรอ้มทัง้ปลูกฝงัเรื่องการหา้มจ่ายสนิบนเพื่อประโยชน์ทางธุรกจิของบรษิทัฯ 

 

คณะกรรมการบรษิทัได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบท าการติดตาม สอบทานผลการด าเนินงาน รวมถงึประเมนิผลประสทิธิผล 
และความเพยีงพอของกระบวนการบรหิารความเสี่ยง ตลอดจนการปรบัปรุงกระบวนการตรวจสอบ และสอบทานระบบการควบคุมภายใน โดยเน้น
การประเมนิความเสี่ยงในระดบักจิกรรม ซึ่งสาระส าคญัประกอบดว้ย 

• การพจิารณาความเหมาะสมของขอบเขตภาระความรบัผดิชอบ  
• แผนการปฏบิตังิาน  
• ผลการประเมนิความเพยีงพอ  
• คุณภาพของกระบวนการบรหิารจดัการความเสีย่งและระบบการควบคุมภายใน  
• การสอบทานงบการเงนิ  
• การก ากบัดูแลกิจการทีด่ ี  
• การต่อต้านการทุจรติคอร์รปัชัน่  
• การปฏบิตัิตามขอ้ก าหนด หลกัเกณฑ์ และกฎหมายอื่นๆ รวมถงึขอ้บงัคบัของทางราชการ และขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ ทีเ่กี่ยวขอ้ง 

กบัการด าเนินธุรกจิ  
• การสอบทานรายการทีเ่กี่ยวโยงกนัหรอือาจมคีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์  
• การสอบทานระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ 
• การควบคุมภายในเกี่ยวกับระบบทางการเงิน สภาพคล่องทางการเงิน และสภาพการช าระหนี้  ซึ่งจัดท ารายงานทางการเงิน  

โดยผูบ้รหิารสายงานทีร่บัผดิชอบ 
 

นอกจากนี้ ยงัมีการประเมินความเสี่ยงการควบคุมระบบสารสนเทศ และการสื่อสาร โดยมีการติดตามและประเมินผลอย่างต่อเนื่อง  
ทัง้การแบ่งแยกหน้าทีค่วามรบัผดิชอบที่ชดัเจน มีการก ากบัดูแลที่มปีระสทิธิภาพ เพื่อให้เกิดการถ่วงดุล และตรวจสอบระหว่างกนัอย่างเหมาะสม 
เป็นไปตามแนวคดิของ Internal Control Integrated Framework ในการบรหิารความเสี่ยงตามมาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring 
Organizations : COSO) ซึ่งประกอบด้วยองค์ประกอบ 8 ประการ ครอบคลุมแนวทางการก าหนดนโยบายการบริหารงาน การด าเนินงาน และ 
การบรหิารความเสีย่ง ดงันี้  

1)  สภาพแวดลอ้มภายในองคก์ร  
2)    การก าหนดวตัถุประสงค ์ 
3)    การบ่งชีเ้หตุการณ์  
4)    การประเมนิความเสีย่ง  
5)    การตอบสนองความเสีย่ง  
6)    กจิกรรมการควบคุม  
7)    สารสนเทศและการสื่อสาร  
8)    การตดิตามประเมนิผล  

 

 

หลกัปฏิบติั 6  
ดแูลให้มีระบบการบริหารความเส่ียงและการควบคมุภายในท่ีเหมาะสม 
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คณะผู้ตรวจสอบภายในอิสระซึ่งได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการตรวจสอบจะท าหน้าที่ในการตรวจประเมินความถูกต้อง และ 

ความโปร่งใสของขอ้มูลตามแผนการปฏบิตังิานประจ าปีทีไ่ดผ้่านการอนุมตัเิรยีบรอ้ยแล้ว โดยจะรายงานผลการสอบทานใหค้ณะกรรมการตรวจสอบ
รบัทราบ และน าเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทัเพื่อทราบทุกไตรมาส ในกรณีทีม่ขีอ้เสนอแนะ หรอืพบขอ้บกพร่องทีม่สีาระส าคญั คณะผูต้รวจสอบ
ภายในจะรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และน าเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทัเพื่อขอค าปรกึษาและท าการปรบัปรุงแก้ไขต่อไป  

 

ส าหรับการพิจารณาอนุมตัิธุรกรรมต่างๆ จะค านึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ โดยด าเนินการตามแผนผังอ านาจอนุมตัิ และ  
การพจิารณาอนุมตัธิุรกรรมในอนาคตจะตอ้งกระท าโดยผูท้ีไ่ม่มสี่วนไดเ้สยีในธุรกรรมนัน้ๆ เท่านัน้  

บริษทัฯ ได้เปิดเผยข้อมูลการตรวจประเมินระบบควบคุมภายในเพ่ิมเติม ไว้ในรายงานประจ าปี (56-2) 
 

2. แนวทางปฏิบติัและการท าหน้าท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอสิระ ของบรษิทัฯ จ านวน 3 ท่าน โดยคณะกรรมการตรวจสอบทุกท่านไม่ได้เป็นผูบ้รหิาร พนักงาน 

หรอืที่ปรกึษาใดๆ ตลอดจนมคีุณสมบตัิครบถ้วนตามหลกัเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ (ก.ล.ต.) และ
ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ก าหนด คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบตัหิน้าทีต่ามทีไ่ดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทัและปฏิบตัิ
ตามกฎบตัรของคณะกรรมการตรวจสอบอย่างเคร่งครดั ครบถ้วน โดยก ากบัดูแลและมุ่งเน้นให้บริษัทฯ มกีารปฏิบตัิตามหลักการก ากบัดูแลที่ดี  
มีระบบการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมเพียงพอ รวมถึงมีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่มปีระสิทธิภาพและประสทิธิผล 
ตลอดจนมกีารพฒันาและปรบัปรุงกระบวนการตรวจสอบใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ทีเ่ปลีย่นแปลง  

คณะกรรมการตรวจสอบ ไดก้ าหนดหน้าทีใ่นการปฏบิตัิ หรอื กฎบตัรของคณะกรรมการตรวจสอบไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร รวมถงึทบทวน
เป็นประจ าทุกปี เพื่อให้สอดคล้องกบัหลกัเกณฑ์และแนวทางปฏิบตัิภายใต้หลักการก ากบัดูแลกิจการที่ด ีตลอดจนสอดคล้องกบัข้อก าหนด และ
หลกัเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ และทศิทางขององค์กรอยู่เสมอ  โดยท าหน้าที่ ดงันี้ (ส าหรบัหน้าที ่
ความรบัผดิชอบของคณะกรรมการตรวจสอบสามารถดูเพิม่เตมิไดท้ี ่หลกัปฏบิตั ิ3) 

 

1. การสอบทานงบการเงินประจ าไตรมาสและประจ าปี 
คณะกรรมการตรวจสอบมกีารสอบทานงบการเงนิรายไตรมาสและงบการเงนิประจ าปี ตลอดจนรายงานทางการเงนิทีเ่กี่ยวขอ้ง รวมทัง้

รายการระหว่างกัน รายการที่อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์  ตลอดจนงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ร่วมกับผู้สอบบัญชี 
ให้เกิดความถูกต้อง ครบถ้วน และโปร่งใส ตามที่ควรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย  (Thai Financial Reporting 
Standard - TFRS) และข้อก าหนดของกฎหมาย มีความเพียงพอ เหมาะสมของวิธีการบันทึกบัญชีและขอบเขตการตรวจสอบของผู้สอบบัญชี  
ตลอดจนมกีารเปิดเผยขอ้มลูอย่างเพยีงพอ รวมถงึการจดัท าค าอธบิายและการวเิคราะห์ของฝา่ยจดัการ (MD&A)  นอกจากนี้ ยงัมกีารสอบทานการเปิดเผย
ขอ้มลูเกีย่วกบัรายการทีเ่กี่ยวโยงกนัระหว่างบรษิทักบับรษิทั และบุคคลทีม่คีวามเกีย่วโยงกนั รวมทัง้สอบทานรายการทีเ่กี่ยวขอ้งกนัประกอบกบัค าชี้แจง
จากผูส้อบบญัช ีผูต้รวจสอบภายใน และเจา้หน้าทีท่ีเ่กี่ยวขอ้ง รวมถงึสภาพคล่องทางการเงนิและความสามารถในการช าระหนี้  ซึ่งผ่านการตรวจสอบ
จากผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตทีม่คีวามเป็นอสิระ มคีวามน่าเชื่อถอื และไดร้บัการรบัรองจาก ก.ล.ต. และ/หรอื หน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้ง และผ่านการสอบทาน
จากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยจะเปิดเผยผลการสอบทานไวใ้นแบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี (แบบ 56-1) และรายงานประจ าปี (แบบ 56-2) 
 

2.  การประเมิน และสอบทานระบบการควบคมุภายใน และการตรวจสอบภายใน  
คณะกรรมการตรวจสอบมกีารสอบทานผลการประเมนิระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในของบรษิทัฯ ตามทีไ่ดม้อบหมาย 

ให ้ผูต้รวจสอบภายในอสิระและผูต้รวจสอบภายในของบรษิทัฯ (คณะผูต้รวจสอบภายใน) ด าเนินการ ตลอดจนไดพ้จิารณาก าหนดขอบเขตการปฏบิตัิงาน
ให้ครอบคลุมกระบวนการทางธุรกิจและกระบวนการท างานทีม่สีาระส าคญัอย่างครบถ้วน  และให้ความเห็นชอบการพฒันา สอบทาน และปรบัปรุง
ประสทิธภิาพของกระบวนการตรวจสอบภายในที่ครอบคลุมระบบการบรหิารความเสี่ยง  โดยเน้นการประเมนิความเสี่ยงในระดบักิจกรรม เพื่อให้มี
ประสทิธภิาพ ครอบคลุมหน่วยงานทีม่คีวามส าคญัและมรีะดบัความเสีย่งสูง รวมถงึการพจิารณารายงานผลการตรวจสอบ และตดิตามผลการแก้ไข
ตามข้อเสนอแนะ ความเหมาะสมของงบประมาณ จ านวนบุคลากร ความรู้ ทกัษะ และประสบการณ์ ตลอดจนการดูแลทรัพย์สินของบริษัทฯ  
นอกจากนี้ ยงัได้พจิารณาความเป็นอิสระ ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการแต่งตัง้ โยกย้าย เลิกจ้าง ของผู้ตรวจสอบภายใน และประเมนิผลงาน
ประจ าปีของคณะผู้ตรวจสอบภายใน โดยจะเปิดเผยผลการสอบทานไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี (แบบ 56-1) และรายงานประจ าปี  
(แบบ 56-2) 
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3.   การสอบทานการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี ความรบัผิดชอบต่อสงัคม ชุมชน และส่ิงแวดล้อม และการปฏิบติัตามข้อก าหนดหลกัเกณฑ์และ
กฎหมายอ่ืน  ๆท่ีเก่ียวข้องกบัการด าเนินธรุกิจ 

คณะกรรมการตรวจสอบมีการสอบทานการปฏิบัติตามข้อก าหนด กฎหมาย ของ ก.ล.ต. ตลท. และมาตรฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
กบัการด าเนินธุรกิจของบรษิทัฯ และการปฏบิตัติามจรรยาบรรณทีด่ทีางธุรกจิ ตลอดจนหลกัการก ากบัดูแลกิจการที่ดี โดยการประยุกต์หลกัการเดมิ
และหลักการใหม่ร่วมกัน และมุ่งมัน่ในการปรบัปรุงพฒันาเพื่อให้การด าเนินธุรกิจเป็นไปตามแนวทางการพฒันาอย่างยัง่ยนืของหน่วยงาน 
ทีเ่กี่ยวขอ้งบนพื้นฐานของความรบัผดิชอบต่อสงัคม ชุมชน และสิง่แวดล้อมเป็นส าคญั รกัษาการก ากบัดูแลกจิการทีด่ ี (CGR) ใหอ้ยู่ในระดบัดเีลศิ
อย่างต่อเน่ือง โดยจะเปิดเผยผลการสอบทานไวใ้นแบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี (แบบ 56-1) และรายงานประจ าปี (แบบ 56-2) 

  

4.  การพิจารณา คดัเลือก เสนอแต่งตัง้ผู้สอบบญัชี และประเมินผลการปฏิบติังานของผู้สอบบญัชี รวมถึงค่าสอบบญัชีประจ าปี  
คณะกรรมการตรวจสอบมีการพิจารณาความเป็นอิสระ ความรู้ ความสามารถในวชิาชีพ และคุณภาพงานของผู้สอบบญัชี ตลอดจน 

ได้พิจารณาความเหมาะสม รวมถึงท าการคัดเลือกผู้สอบบัญชีทีม่คีุณสมบตัติามที ่พ.ร.บ.บรษิทัมหาชนจ ากดั และส านักงานคณะกรรมการก ากบั
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ก าหนด รวมทัง้ไม่มีการถือหุ้น ไม่ มีการให้บริการอื่นนอกเหนือจากงานสอบบัญชี และไม่มีความสัมพันธ์ 
หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ / บริษัทย่อย / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว มีความเป็นอิสระอย่ างเพียงพอ 
ในการตรวจสอบละแสดงความคดิเห็นต่องบการเงนิของบริษัทฯ และบรษิัทย่อย ผลการปฏิบตัิงานเป็นที่น่าพอใจ และสามารถจดัท างบการเงิน  
ไดท้นัตามก าหนดเวลา   

นอกจากนัน้ คณะกรรมการตรวจสอบจะพจิารณาค่าตอบแทนการสอบบญัชปีระจ าปีของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย ทัง้รายปี / รายไตร
มาส และ/หรอื ค่าบรกิารอื่น (ถา้ม)ี ตามความเหมาะสมและเป็นไปตามปรมิาณงานทีเ่พิม่ขึน้ก าหนดเวลา และน าเสนอต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ รวมถงึการ
รายละเอยีดเกีย่วกบัชื่อผูส้อบบญัช ีบรษิทัทีส่งักดั ประสบการณ์ จ านวนปีทีล่งลายมอืชื่อและแสดงความคดิเหน็ ความสามารถและความเหมาะสมของ
ผูส้อบบญัช ีรวมทัง้ความเป็นอสิระของผูส้อบบญัช ีการมคีุณสมบตัทิีไ่ดร้บัการยอมรบัเป็นผูส้อบบญัชี  เพื่อประกอบการพจิารณาอนุมตัิค่าตอบแทน
และแต่งตัง้ผูส้อบบญัชตี่อไป โดยจะมกีารเปิดเผยขอ้มลูเพิม่เตมิในแบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี (แบบ 56-1) และรายงานประจ าปี (แบบ 56-2)  
  
3. ความขดัแย้งทางผลประโยชน์ / รายการระหว่างกนั / การซื้อขายหลกัทรพัย์ของบริษทัฯ / การใช้ข้อมูลภายใน และระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

      เพื่อป้องกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ทีอ่าจจะเกดิขึน้ คณะกรรมการบรษิทัไดก้ ากบัดูแลใหบ้รษิทัฯ มนีโยบายการเปิดเผยขอ้มลู การจดัการ
ขอ้มลูลบัเพื่อไม่ใหเ้กดิขอ้มลูรัว่ไหล การรกัษาความลบัของขอ้มลูลบัและขอ้มลูทีอ่าจมผีลกระทบต่อราคาหลกัทรพัย ์(Market Sensitive Information)  
โดยมแีนวทางปฏบิตั ิดงันี้ 
 

3.1 การด าเนินการ 
  

(1) คณะกรรมการและผู้บรหิารจะต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกบัการมสี่วนได้ส่วนเสยีของตนเองและผู้เกี่ยวข้อง เพื่อให้คณะกรรมการ  
ได้พิจารณาการท าธุรกรรมของบริษัทฯ ที่อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ และตัดสินใจเพื่อประโยชน์โดยรวมของบริษัทฯ ทัง้นี้ กรรมการ  
และผู้บรหิารที่มสี่วนได้เสยีกบัธุรกรรมที่ท ากบับริษัทฯ ต้องไม่มสี่วนร่วมในการตัดสินใจท าธุรกรรมดงักล่าว โดยจะบนัทกึในรายงานการป ระชุม 
วาระนัน้ๆ   

 

(2) ก าหนดนโยบายในการป้องกันมิให้กรรมการ ผู้บริหาร รวมถึงพนักงานที่อยู่ในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง น าข้อมูลภายในไปใช้  
เพื่อหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองหรอืผู้อื่นในทางมชิอบ ซึ่งถือเป็นการเอาเปรียบผู้ถือหุ้นอื่น โดยคณะกรรมการและผู้บริหารทุกคน ต้องเปิ ดเผย 
ขอ้มูลการมสี่วนไดส้่วนเสยีของตนและผูท้ีเ่กี่ยวขอ้งต่อคณะกรรมการ รวมถงึการถอืครองหลกัทรพัยข์องบรษิทัฯ ทีม่กีารเปลี่ยนแปลงในช่ว ง 1 เดอืน
ก่อนการเปิดเผยงบการเงนิต่อสาธารณชน โดยต้องรายงานการถือครองหลกัทรพัย์ตามกฎหมาย และจดัส่งรายงานดงักล่าวให้แก่คณะกรรมการ  
เป็นประจ า หรอืแจง้ผ่านทางเลขานุการบรษิทั เพื่อน าส่งรายงานดงักล่าว พรอ้มทัง้เปิดเผยขอ้มลูต่อสาธารณชนทราบในรายงานประจ าปี   

     ส าหรบัขอ้มูลภายในทีเ่ป็นขอ้มูลลบั ซึ่งมคีวามส าคญั และมผีลต่อราคาหลกัทรพัย์นัน้ จะมกีารประชุม และแจง้มตคิวามเหน็ชอบ
ของคณะกรรมการตรวจสอบต่อตลาดหลกัทรพัย์ฯ ในวนัท าการถดัไปทนัท ีเพื่อป้องกนัมใิห้มกีารใช้ข้อมูลภายในซึ่งเป็นความลบัในการแสวงหา
ผลประโยชน์ส่วนตนเช่นกนั 

 
 
 



                                                                                             Good Corporate Governance Committee 
หลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี  

 

 หน้า 42 จาก 53 

 

TNDT 
 
(3) ก าหนดนโยบายใหก้รรมการ ผูบ้รหิาร รวมถงึบุคคลทีม่คีวามเกี่ยวขอ้งรายงานการถอืครองหลกัทรพัย์ของบรษิทัฯ ภายใน 30 วนั

ท าการ หลังจากได้รับการแต่งตัง้ฯ รวมถึงรายงานการซื้อขายหุ้นล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน และรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ 
ภายใน 3 วันท าการ หลังจากซื้อ ขาย โอน หรือรับโอน ต่อส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตามมาตรา  59  
แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  พ.ศ.2535 รวมถึงรายงานให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ทราบ พร้อมทัง้เปิดเผย  
ข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี  (แบบ 56-1) และรายงานประจ าปี (แบบ 56-2) รวมถึงจะเปิดเผยข้อมูลภายในที่อาจส่งผลต่อ 
การลงทุนและการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนของกรรมการหรือผู้บริหารและบุคคลที่มคีวามเกี่ยวข้อง ในวนัดงักล่าวทนัทีหรือก่อน  09.00 น.  
ของวนัท าการถดัไป 

 

(4) ก าหนดให้กรรมการ และผู้บรหิารพงึระวงัการด าเนินการที่มลีกัษณะเป็นรายการระหว่างกนัของบรษิัทฯ และบรษิัทที่เกี่ยวข้อง  
กบับุคคลที่อาจมคีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์หรอืมสี่วนได้เสยี หรอือาจมคีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต ซึ่งได้ก าหนดให้มีมาตรการ 
ในการเขา้ท ารายการระหว่างกนั โดย 

• พจิารณาจากเงื่อนไขต่างๆ ใหเ้ป็นไปตามลกัษณะการด าเนินการคา้ปกต ิและเป็นราคาตลาด สามารถเปรยีบเทยีบราคากบั
บุคคลภายนอกได ้ 

• มคีวามโปร่งใส สามารถตรวจสอบได ้ราคาสมเหตุสมผลและมคีวามยุตธิรรม เป็นไปตามปกตขิองธุรกจิ  
• คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความจ าเป็นของการเข้าท ารายการ ความสมเหตุสมผลและ  

ความเหมาะสมดา้นราคา รวมทัง้อตัราค่าตอบแทน หรอือื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้งของรายการนัน้  
• กรรมการจะต้องปฏิบัติตามระเบียบต่างๆ ที่ได้ก าหนดขึ้น และจะต้องไม่อนุมัติรายการใดๆ ที่ตน หรือบุคคลที่อาจมี 

ความขดัแย้งทางผลประโยชน์ในลกัษณะอื่นใดกบับรษิัทฯ และจะต้องเปิดเผยรายการดงักล่าวต่อคณะกรรมการบรษิัทเพื่อพจิารณาเบื้องต้น หรอื 
น าเสนอต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ แลว้แต่กรณี 

• บริษัทฯ จะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคบั ประกาศค าสัง่ หรือ
ข้อก าหนดของตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทย ตลอดถึงการปฏิบัติตามข้อก าหนดเกี่ยวกบัการเปิดเผยข้อมูลการท ารายการเกี่ยวโย งกัน และ 
การไดม้าหรอืจ าหน่ายไปซึง่ทรพัยส์นิของบรษิทัฯ หรอืบรษิทัย่อย  
 

(5) ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความช านาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทฯ จะให้บุคคล  
ที่มีความรู้ความช านาญพิเศษ เช่น ผู้เชี่ยวชาญอิสระ ผู้สอบบัญชี ผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน ส านักกฎหมาย ที่เป็นอิสระจากทัง้บริษัทฯ และ 
บุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแย้ง เป็นผูใ้ห้ความเห็นเกี่ยวกบัรายการระหว่างกนัดงักล่าว เพื่อน าไปใชป้ระกอบการตดัสนิใจของคณะกรรมการตรวจสอบ 
เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบน าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ หรือผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมตัิ แล้วแต่กรณี ในกรณีมีการท ารายการระหว่างกัน 
ที่เข้าข่ายจะต้องเปิดเผยข้อมูลหรือขออนุมตัิจากผู้ถือหุ้นตามข้อก าหนดของตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทย  บริษัทฯ จะเปิดเผยรายละเอียด 
และเหตุผลของการท ารายการให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า  ก่อนที่จะเข้าท ารายการ ทัง้นี้ บริษัทฯ จะเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุ 
ประกอบงบการเงนิทีไ่ดร้บัการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ       

(6) ก าหนดนโยบายและมาตรการให้กรรมการ ผู้บรหิาร รวมถึงพนักงานที่อยู่ในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการเข้าถึงข้อมูลหรอืน า
เทคโนโลยสีารสนเทศไปใช้ในทางมชิอบ หรอืใชป้ระโยชน์จากขอ้มูลลบัทีม่คีวามส าคญัและมอีาจส่งผลต่อราคาหลกัทรพัย์ เพื่อป้องกนัการแสวงหา
ผลประโยชน์ส่วนตน รวมถงึผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง ตามหลกัปฏบิตั ิ5 ขอ้ 4.                                                     

 

ทัง้นี้ บริษัทฯ ได้เผยแพร่นโยบายต่างๆ ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานรบัทราบเมื่อแรกเข้ารบัต าแหน่ง / ปฏิบัติหน้าที่   
มกีารทบทวนและเผยแพร่นโยบายเป็นประจ าอย่างน้อย ปีละ 1 ครัง้ หรอืทุกครัง้ทีม่กีารเปลี่ยนแปลง โดยมคีณะผูต้รวจสอบภายในเป็นผูต้รวจสอบ 
ตดิตามผล และน าเสนอคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อสอบทาน และรายงานผลใหค้ณะกรรมการบรษิทัรบัทราบ 

 

3.2 การสอบทาน 
คณะกรรมการตรวจสอบมกีารพจิารณาการท ารายการทีเ่กี่ยวโยงกนั  หรอือาจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ระหว่างบรษิทัฯ 

กบัฝ่ายจดัการ คณะกรรมการ หรอืผูถ้อืหุน้ รวมถงึผูท้ีม่คีวามสมัพนัธ์เกี่ยวโยงกบับรษิทัฯ  เพื่อป้องกนัมใิหน้ าทรพัย์สนิ ขอ้มูล และโอกาส 
ของบรษิทัฯ ไปใชโ้ดยมชิอบ หรอืโดยไม่มอี านาจ โดยยดึหลกัความสมเหตุสมผล ความโปร่งใส การเปิดเผยขอ้มูลอย่างเพยีงพอ ทนัเวลา สามารถ
ตรวจสอบได้ เป็นปกตทิางธุรกจิ และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบรษิทัฯ ทัง้นี้ การท ารายการทีเ่กี่ยวโยงกนั หรอือาจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์
ดงักล่าวจะต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขทีไ่ดก้ าหนดอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ตลอดจนเป็นไปตามเงื่อนไขทีส่ านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และ
ตลาดหลกัทรพัย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ก าหนด  
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3.3 มาตรการคุ้มครองผู้ลงทุน 

เพื่อเป็นการคุ้มครองผู้ลงทุน ในอนาคตถ้ามรีายการระหว่างกนัของบรษิัทฯ เกิดขึ้นกบับุคคลที่อาจมคีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์  
มสี่วนได้ส่วนเสยี หรอือาจมคีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต บรษิัทฯ จะจดัให้ผ่านการพจิารณาจากที่ประชุมคณะกรรมการที่มกีรรมการ
ตรวจสอบเขา้ร่วมประชุม เพื่อดูแลใหร้ายการระหว่างกนัเป็นไปอย่างยุตธิรรม และมนีโยบายการก าหนดราคาทีเ่หมาะสม โดยคณะกรรมการบรษิัท
จะตอ้งปฏบิตัหิน้าทีใ่หเ้ป็นไปตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ และขอ้บงัคบั ประกาศ ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศ
ไทย รวมถึงการปฏิบัติตามข้อก าหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการท ารายการที่เกี่ยวโยงกัน  และการได้มาหรือจ าหน่ายทรัพย์สินที่ส าคญั 
ของบรษิทัฯ 

 
4. การต่อต้านการทุจริตคอรร์ปัชัน่ 

คณะกรรมการบริษัทมุ่งมัน่ที่จะด าเนินธุรกิจด้วยความซื่อสตัย์  สุจริต เป็นธรรม ยึดมัน่ในความรบัผิดชอบต่อสงัคมและผู้มสี่วนได้เสยี 
ทุกกลุ่ม โดยปฏิบัติตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงจรรยาบรรณธุรกิจ และข้อพึงปฏิบัติในการท างานของบริษัทฯ  อย่างเคร่งครัด 
โดยก ากับดูแลให้บริษัทฯ มีการจดัท านโยบายและแนวปฏิบัติด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รปัชัน่  รวมถึงกระบวนการในการอบรม ส่งเสริม 
และปลูกฝงัใหแ้ก่พนักงานในบรษิทัฯ เพื่อใหค้วามรูเ้กี่ยวกบันโยบาย และแนวปฏบิตัใินการต่อตา้นการทุจรติคอร์รปัชัน่ของบรษิทัฯ พรอ้มทัง้ปลูกฝงั
เรื่องการหา้มจ่ายสนิบนเพื่อประโยชท์างธุรกจิของบรษิทัฯ ตลอดจนตระหนักถงึการปฏบิตัหิน้าทีท่ีต่้องกระท าดว้ยความซื่อสตัย์สุจรติ และตดิตามผล
การด าเนินการเสมอ  

 

ปจัจุบันคณะกรรมการบริษัทยังมิได้ด าเนินการจัดตัง้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จึงมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ 
ท าหน้าที่ในการก าหนดนโยบายบรหิารความเสี่ยง (Risk Management Policy) เพื่อการสอบทานและประเมนิการบรหิารความเสี่ยงในการด าเนิน
ธุรกจิใหม้ปีระสทิธภิาพทัว่ทัง้องค์กร รวมถงึการป้องกนัการทุจรติคอร์รปัชัน่ โดยพจิารณาแต่งตัง้หน่วยงานตรวจสอบภายในเพื่อท าหน้าทีต่รวจสอบ 
การปฏิบตัิงานในแต่ละหน่วยงานของบรษิัทฯ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบจะสอบทานนโยบาย แนวทาง และติดตามความคบืหน้าของการบรหิาร
ความเสี่ยง ตลอดจนระบบการปฏิบัติงานต่างๆ และมีการประเมินเพื่อลดหรือควบคุมความเสี่ยง ให้ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากความเสี่ยง  
อยู่ในระดบัที่ยอมรบัได้ และป้องกันการเกิดการทุจริตคอร์รปัชัน่ ทัง้น้ี เพื่อให้หน่วยงานตรวจสอบภายใน มีความเป็นอิสระ สามารถท าหน้าที่
ตรวจสอบและถ่วงดุลได้อย่างเต็มที่ คณะกรรมการบรษิัทจงึก าหนดให้หน่วยงานตรวจสอบภายในท าการตรวจสอบและรายงานผลการตรวจสอบ
โดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการตรวจสอบจะน าเสนอรายงานต่อคณะกรรมการบรษิทัเป็นรายไตรมาส 

 

4.1 การด าเนินการ 
คณะกรรมการบรษิทัฯ ไดต้ระหนักถงึความส าคญัของการบรหิารจดัการองค์กรทีด่ ีเพื่อขบัเคลื่อนองคก์รใหม้กีารเตบิโตและขยายธุรกจิ

อย่างมเีสถยีรภาพ มฐีานะการเงนิทีม่ ัน่คงและสามารถสรา้งผลตอบแทนใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ในระดบัทีเ่หมาะสม ดงันัน้ จงึ ไดก้ าหนดใหม้กีารประเมนิและ
บริหารความเสี่ยง เพื่อป้องกันเหตุที่อาจท าให้เกิดการทุจริต คอร์รัปชัน่ โดยมีกรอบการด าเนินงานและขัน้ตอนการบริหารความเสี่ยง 
สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของ The Committee of Sponsoring Organizations (COSO) ซึ่งเป็นมาตรฐานสากล เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องมีความเข้าใจ
หลกัการบรหิารความเสีย่งและน าไปประยุกตใ์ชไ้ดอ้ย่างเหมาะสม  

 

นโยบายต่อต้านการทุจริตคอรร์ปัชัน่ 

• “หา้มมใิห ้กรรมการ ผูบ้รหิาร พนักงาน ลูกจา้งของบรษิทัฯ ใชอ้ านาจหน้าทีไ่ม่ว่าโดยทางตรงหรอืทางออ้ม เพื่อแสวงหาประโยชน์
แก่ตนเองหรอืผูอ้ื่น รวมถงึหา้มการเสนอผลประโยชน์จูงใจแก่บุคคลอื่นใดอนัไม่ชอบด้วยกฎหมาย เพื่อใหไ้ดม้าซึ่งประโยชน์ทางธุรกิจของบริ ษัทฯ  
และจดัใหม้กีารตดิตาม สอบทานการปฏบิตั ิรวมถงึการประเมนิความเสีย่งจากการทุจรติคอรร์ปัชัน่เป็นประจ าอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ ตลอดจนทบทวน
แนวปฏิบตัิ และข้อก าหนดในการด าเนินการ เพื่อให้สอดคล้องกบัการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบข้อบงัคบั และข้อก าหนดตามมาตรฐานและ
กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง”   

  

ทัง้นี้ บรษิัทฯ ได้มกีารสื่อสารและให้ความรู้แก่ทุกคนในบรษิัทฯ  ผ่านระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ ติดประกาศ และการฝึกอบรม  
เพื่อสร้างความเข้าใจในข้อก าหนด แนวทางการปฏบิตัิ ความรบัผดิชอบ เพื่อใหทุ้กคนในองค์กร รวมถงึผูท้ีเ่กี่ยวขอ้งได้รบัทราบและปฏิบตัติาม
ภายใตน้โยบายเดยีวกนั 
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มาตรการป้องกนัและต่อต้านการคอรร์ปัชัน่ 
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ก าหนดมาตรการป้องกันและต่อต้านการคอร์รัปชัน่ เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานยึดถือ 

เป็นแนวทางปฏบิตัิ และไดด้ าเนินนโยบายต่อตา้นการทุจรติคอร์รปัชัน่ ควบคู่ไปกบัการด าเนินงานทุกๆ กจิกรรมของบรษิทัฯ ตลอดจนมกีารประเมนิ
ความเสี่ยงด้านการทุจรติคอร์รปัชัน่ที่อาจเกิดขึ้นได้ในทุกกระบวนการอย่างสม ่าเสมอ  กรณีที่พบการกระท าที่ส่อถึงการทุจรติหรอืประพฤติมิชอบ 
พนักงานทุกคนรวมถงึผูม้สี่วนได้เสยีทุกกลุ่มสามารถแจ้งผ่านช่องทางทีบ่รษิทัฯ ก าหนด เพื่อด าเนินการพจิารณาตรวจสอบขอ้มูล ด าเนินการแก้ไข 
และป้องกนั และรายงานต่อคณะกรรมการบรษิทัต่อไป ทัง้นี้ ผูแ้จง้เบาะแส / ผูร้อ้งเรยีนสามารถพจิารณาช่องทางในการแจง้ไดต้ามความเหมาะสม  

 

นอกจากนี้ คณะกรรมการบรษิัทฯ ยงัก าหนดให้มคีณะผู้ตรวจสอบภายใน ท าหน้าที่ในการตรวจสอบตามแผนการตรวจทุกไตรมาส 
รายงานใหค้ณะกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอสิระ เพื่อพจิารณา และน าเสนอคณะกรรมการบรษิทัทราบ และก าหนดวธิกีารแกไ้ขทีเ่หมาะสม   

 

4.2 การสอบทาน 
คณะกรรมการตรวจสอบมกีารตดิตาม สอบทานนโยบายและมาตรการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์ร ัปชัน่ ตลอดจนมีการ 

ประเมนิความเสีย่งดา้นการทุจรติคอรร์ปัชัน่ทีอ่าจเกดิขึน้ไดใ้นทุกกระบวนการอย่างสม ่าเสมอ รวมถึงการสอบทานกระบวนการโดยคณะผูต้รวจสอบ
ภายใน พร้อมทัง้ส่งเสรมิและปลูกฝงัให้ทุกคนในบรษิัทฯ ได้ตระหนักถึงการปฏิบตัิหน้าที่ที่ต้องกระท าด้วยความซื่อสตัย์สุจรติ โปร่งใส รวมถึงการ
ปฏิบ ัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รปัชัน่ควบคู่ไปกับการด าเนินงานในทุกๆ  กิจกรรมของบริษัทฯ นอกจากนัน้ ยงัมีการประเมินตามแนวทาง 
ของแบบประเมนิตนเองเกี่ยวกบัมาตรการต่อต้านการคอร์รปัชัน่ ตามข้อก าหนดของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย  รวมถึงมีระบบ 
การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน่จากการด าเนินธุรกจิอย่างเพยีงพอ และมชี่องทางที่หลากหลายในการแจ้งเบาะแส รอ้งเรยีน รวมถงึ 
มมีาตรการคุม้ครองผู้แจ้งเบาะแส / ผูร้อ้งเรยีน ในการป้องกนัและจดัการกบัความเสี่ยง เพื่อมใิหเ้กดิเหตุทีอ่าจก่อให้เกิดการทุจรติคอร์รปัชัน่ในการ
ด าเนินการใดๆ ต่อบรษิทัฯ  

 
5. การแจ้งเบาะแส ร้องเรียน แสดงความคิดเหน็ หรือข้อเสนอแนะ 

คณะกรรมการบรษิัทได้ให้ความส าคญัต่อการมสี่วนร่วมของพนักงาน และผู้มสี่วนได้เสยีทุกกลุ่ม จงึก าหนดช่องทางในการแจ้งเบาะแส 
รอ้งเรยีน แสดงความคดิเหน็ หรอืขอ้เสนอแนะ อนัเป็นประโยชน์ต่อการพฒันาธุรกิจของบรษิทัฯ หรอืการรอ้งเรียนกรณีไม่ปฏบิตัติามจรรยาบรรณ
ธุรกิจ หรือการกระท าผิดกฎหมาย ทัง้นี้ผู้ร้องเรียน/แจ้งเบาะแสจะต้องระบุข้อมูลการร้องเรียนพร้อมชื่อ -ที่อยู่ในการติดต่อกลับอย่างชัดเจน 
ซึง่ไดเ้ปิดเผยช่องทางตดิต่อไวบ้น www.tndt.co.th และรายการประจ าปี ตลอดจนในคู่มอืจรรยาบรรณธุรกจิทีด่ขีองบรษิทัฯ ดงันี้ 

 

• คณะกรรมการอสิระ         : E-mail  : independent@tndt.co.th 
• ส านักเลขานุการบรษิทั     :  E-mail  : secretary@tndt.co.th 
• ไปรษณีย ์                    :     คณะกรรมการอสิระ / ส านักเลขานุการบรษิทั 

บรษิทั ไทย เอน็ ด ีท ีจ ากดั (มหาชน)  
     เลขที ่19 ซอยสวนสน 8 ถนนรามค าแหง แขวงหวัหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 

• โทรศพัท ์                     :  02-735-0801 (อตัโนมตั ิ10 สาย) 
• โทรสาร                       :       02-735-1941   
• การส ารวจความพงึพอใจจากลูกคา้ 

 

โดยเลขานุการบริษัท / เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ จะเป็นผู้รวบรวม และน าเสนอต่อ ผู้บรหิารที่เกี่ยวข้อง /
คณะกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอสิระ และคณะกรรมการบรษิทั เพื่อพจิารณาตามล าดบั   

 

มาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส / ผู้ร้องเรียน / การแสดงความคดิเหน็ หรอืขอ้เสนอแนะ 
บรษิทัฯ มนีโยบายในการคุม้ครองผูแ้จง้เบาะแส รอ้งเรยีน แสดงความคดิเหน็ หรอืขอ้เสนอแนะ โดยผูร้อ้งเรยีนเลอืกทีจ่ะไม่เปิดเผยตนเอง

ได ้หากเหน็ว่าการเปิดเผยนัน้ อาจท าใหเ้กดิความไม่ปลอดภยัหรอืเกดิความเสยีหาย กรณีทีผู่ร้อ้งเรยีนเปิดเผยตนเอง บรษิทัฯ จะเกบ็รกัษาขอ้มลูของ
บุคคลดังกล่าวไว้เป็นความลับ  และด าเนินการแก้ไข โดยให้มีการตรวจสอบข้อมูล  ตลอดจนมีการรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทในเรื่อง 
ทีม่ผีลกระทบอย่างมนีัยส าคญั เพื่อพจิารณา ใหข้อ้เสนอแนะ และด าเนินการแก้ไขเยยีวยา หรอืด าเนินการทางกฎหมายส าหรบัการกระท าความผิด
ดงักล่าวต่อไป 
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 คณะกรรมการบรษิทัเป็นผูร้บัผดิชอบ ก ากบัดูแล ส่งเสรมิ และตดิตามใหม้กีารเปิดเผยขอ้มูล สารสนเทศต่างๆ ทีส่ าคญั ทัง้การด าเนินธุรกจิ 
รวมถึงการก ากับดูแลกิจการ  งบการเงินของบริษัทฯ และสารสนเทศทางการเงิน ตลอดจนเป็นผู้ร ับผิดชอบต่อความถูกต้องของการจัดท า 
งบการเงินของบริษัทฯ ที่สามารถแสดงรายละเอียดข้อมูลทางการเงินอย่างเพียงพอ มีความโปร่งใส ถูกต้อง รวมทัง้มีการเปิดเผยข้อมูลส าคัญ 
อย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงินของบริษัทฯ  ตามมาตรฐานการบัญชีที่รบัรองทัว่ไปในประเทศไทย และถือปฏิบัติอย่างสม ่าเสมอ  
ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตทีม่คีวามเป็นอสิระ มคีวามน่าเชื่อถอื และไดร้บัการรบัรองจาก ก.ล.ต. และ/หรอื หน่วยงานทีเ่กี่ยวข้อง 
และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว้ โดยจะเปิดเผยขอ้มลูใหส้าธารณะชนทราบผ่านช่องทางออนไลน์ 
  

 คณะกรรมการบรษิัทเป็นผู้รบัผดิชอบต่อความถูกต้องของการจดัท างบการเงนิของบรษิัทฯ  ที่สามารถแสดงรายละเอียดข้อมูลทางการเงนิ
อย่างเพยีงพอ มคีวามโปร่งใส ถูกตอ้ง รวมทัง้มกีารเปิดเผยขอ้มลูส าคญัอย่างเพยีงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงนิของบรษิทัฯ ตามมาตรฐานการ
บญัชทีีเ่หมาะสม และถอืปฏบิตัอิย่างสม ่าเสมอ โดยผ่านการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตทีม่คีวามเป็นอิสระ มคีวามน่าเชื่อถือ และไดร้บัการ
รบัรองจาก ก.ล.ต. และ/หรอื หน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้ง และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว รวมถงึไดเ้ปิดเผยค่าสอบบญัช ีและค่าบรกิาร
อื่นๆ ไวใ้นรายงานประจ าปี  

 

1. การจดัท ารายงานทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล 
คณะกรรมการและบรษิทัฯ ดูแลและใหค้วามส าคญัและดูแลการเปิดเผยขอ้มูลต่างๆ อย่างถูกต้อง เพยีงพอ ครบถ้วน โปร่งใส ทนัต่อเวลา 

และเป็นปจัจุบันตามก าหนดเวลา เป็นไปตามข้อก าหนด กฎเกณฑ์ มาตรฐาน และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง ของส านักงานคณะกรรมการก ากับ
หลักทรพัย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ทัง้ข้อมูลทางการเงิน ข้อมูลที่มิใช่ข้อมูลทางการเงิน  
และขอ้มลูอื่นทีส่ าคญั โดยจดัท าทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ เช่น  

• งบการเงนิ  
• แบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี (แบบ 56-1) รายงานประจ าปี (แบบ 56-2)  
• การจดัท าค าอธบิายและการวเิคราะหข์องฝ่ายจดัการ (management discussion and analysis หรอื MD&A) ทุกไตรมาส 

เป็นตน้ 
เพื่อให้นักลงทุนได้รับทราบข้อมูลและเข้าใจการเปลี่ยนแปลงของฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ที่เป็นปจัจุบัน 

อยู่เสมอ ซึ่งข้อมูลดงักล่าวอาจส่งผลกระทบต่อราคาหลักทรพัย์ และการตัดสินใจลงทุนของผู้ถือหุ้น และนักลงทุน  โดยมีแนวทางในการบริหาร 
จดัการ ดงันี้ 

1.1 คณะกรรมการดูแลใหบ้รษิทัฯ ใหก้ารอบรมและความรูแ้ก่พนักงานทีร่บัผดิชอบในการจดัท าและเปิดเผยขอ้มูล เพื่อใหม้ ีทกัษะ ความรู ้
มปีระสบการณ์ที่เหมาะสมกบัหน้าที่ที่รบัผดิชอบ และมจี านวนเพยีงพอ โดยเฉพาะผู้บรหิารสูงสุดทางด้านการเงนิและบญัช ี (CFO) ผู้จดัท าบญัชี  
ผูต้รวจสอบภายใน เลขานุการบรษิทั และนักลงทุนสมัพนัธ ์ 

 

1.2 ในการใหค้วามเหน็ชอบการเปิดเผยขอ้มูล คณะกรรมการค านึงถงึและพจิารณาถงึปจัจยัทีเ่กีย่วขอ้งในการเปิดเผยรายงานทางการเงนิ 
ได้แก่ ผลการประเมนิความเพยีงพอของระบบการควบคุมภายใน ความเห็นของผู้สอบบญัชใีนรายงานทางการเงนิ และข้อสงัเกตของผู้สอบบญัชี
เกีย่วกบัระบบควบคุมภายใน รวมทัง้ขอ้สงัเกตของผูส้อบบญัชี ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ และความสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์เป้าหมาย
หลกั กลยุทธ ์และนโยบายของบรษิทัฯ 
 
 
 
 
 
 
 

หลกัปฏิบติั 7  
รกัษาความน่าเช่ือถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล 
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1.3 คณะกรรมการมนีโยบายให้กรรมการ ผู้บรหิาร และผู้เกี่ยวข้อง เปิดเผยข้อมูลการถือครองหลกัทรพัย์ของบรษิัทฯ โดยต้องรายงาน
ภายใน 30 วนัท าการ หลงัจากไดร้บัการแต่งตัง้ รวมถงึแจง้การจะท าการซื้อขายหลกัทรพัย์ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วนั และน าส่งรายงานภายใน 3 วนั 
ท าการภายระบบออนไลน์นับจากวันที่มีการซื้อ ขาย โอน หรือ รับโอนหลักทรัพย์นัน้ โดยคณะกรรมการได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัท  
เป็นผู้ท าหน้าที่รวบรวมและประสานงานในการจดัส่งรายงานแก่ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  และรายงาน 
ให้คณะกรรมการทราบในการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครัง้  ตลอดจนเปิดเผยให้สาธารณชนทราบผ่านแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี  
(แบบ 56-1) และรายงานประจ าปี (แบบ 56-2)  

 

1.4 คณะกรรมการยังส่งเสริมให้มีการเปิดเผยรายละเอียดในเรื่องต่างๆ ตามประกาศ ข้อก าหนด กฎหมาย หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
อย่างครบถว้น เช่น  

• ค่าตอบแทนของกรรมการ (เป็นรายบุคคล) ผูบ้รหิาร และค่าสอบบญัช ีรวมถงึขอ้มลูอื่นๆ 
• รายละเอยีดเกีย่วกบักรรมการ ผูบ้รหิาร เลขานุการบรษิทั หวัหน้าคณะผูต้รวจสอบภายใน และผูส้อบบญัช ี 
• การท าหน้าทีใ่นรอบปีทีผ่่านมา และจ านวนครัง้ทีเ่ขา้ร่วมประชุมของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยเป็นรายบุคคล  
• ประวตักิารเขา้ร่วมอบรม โครงสรา้งการถอืหุน้และการจดัการ ของกรรมการ ผูบ้รหิาร เลขานุการบรษิทั 
• นโยบายการก ากบัดูแลกจิการทีด่ ีขอ้บงัคบับรษิทั กฎบตัรของคณะกรรมการ จรรยาบรรณทางธุรกจิ  
• ช่องทางในการเสนอแนะ การแจง้เบาะแส หรอื การรอ้งเรยีน  
เป็นตน้ 
โดยผ่านช่องทางตามขอ้ 5. ของหลกัปฏบิตั ิ6 ช่องทางการสื่อสารและนักลงทุนสมัพนัธ์ เพื่อใหผู้ถ้อืหุน้ นักลงทุนสถาบนั ผูล้งทุนทัว่ไป 

นักวเิคราะห ์และภาครฐัทีเ่กีย่วขอ้งไดร้บัขอ้มลูอย่างเท่าเทยีมและเป็นธรรม 
 

2.  สภาพคล่องทางการเงินและความสามารถในการช าระหน้ี 
คณะกรรมการบริษัทติดตามและดูแลสภาพคล่องทางการเงินและความสามารถในการช าระหน้ีผ่านการประชุมร่วมกับฝ่ายบริหาร 

ทุกไตรมาส รวมถงึการสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยคณะผูต้รวจสอบภายใน เพื่อตดิตาม ตลอดจนประเมนิสถานการณ์ทางการเงนิและ 
ผลประกอบการของบรษิทัฯ 

ฝา่ยจดัการมแีนวทางในการตดิตามการช าระหนี้ ดงันี้ 
(1) พยายามตดิตามทวงถาม และเร่งรดัการช าระหนี้กระชัน้ชดิยิง่ขึน้  
(2) ใชน้โยบายการผ่อนปรนในเงื่อนไขเวลา  
(3) มนีโยบายอย่างเขม้งวดในการคดัลูกคา้ทีม่ฐีานะการเงนิและหลกัประกนัทีม่ ัน่คง  
(4) การฟ้องรอ้งทางกฎหมาย โดยจะใชว้ธินีี้เป็นทางเลอืกสุดทา้ยเท่านัน้ เพื่อรกัษาฐานลูกคา้เมื่อเศรษฐกจิเขา้สู่สภาวะปกติ 
 

ในกรณีที่มกีารท ารายการใด หรอื การลงทุนเพื่อขยายธุรกิจทัง้ในและต่างประเทศ คณะกรรมการตรวจสอบจะพจิารณาการท ารายการ
ดงักล่าวว่าเป็นรายการที่สมเหตุสมผล รวมถึงเป็นการลงทุนซึ่งเอื้อประโยชน์ให้แก่บริษัทฯ ทัง้ในปจัจุบนัและในอนาคตหรอืไม่ และน าเสนอต่อ 
คณะกรรมการบรษิทัเพื่อพจิารณารายละเอียดต่างๆ อย่างถี่ถ้วน ไม่ใหส้่งผลกระทบต่อสภาพคล่องโดยรวมของบรษิทัฯ ตลอดจนการบรหิารความ
เสีย่งจากภาระเงนิกู้และดอกเบี้ย ดว้ยการช าระตามระยะเวลาที่ก าหนด รวมถงึปรบัเปลี่ยนแผนใชเ้งนิในการลงทุนใหส้อดคล้องกบัสภาพคล่อง และ
การช าระหนี้ใหค้รบโดยเรว็ 

 
3.  แนวทางปฏิบติั 

คณะกรรมการบริษัทพึงสนับสนุนให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามสญัญา ข้อตกลง ภาระผูกพนัและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงเงื่อนไขต่างๆ  
ที่มีต่อเจ้าหนี้อย่างเคร่งครดั โปร่งใส ไม่ปกปิดข้อมูล ซึ่งอาจท าให้เจ้าหนี้ได้รบัความเสียหาย กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามสญัญา หรือเงื่อนไข 
ที่ตกลงกนัไว้ได้ หรอืมเีหตุอนัควรต้องเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข บรษิัทฯ จะแจ้งให้เจ้าหนี้ทราบ และหารอืแนวทางการแก้ปญัหาร่วมกนัอย่างเร่งด่วน  
โดยมแีนวทางปฏบิตั ิดงันี้ 

3.1 การปฏบิตัติามเงื่อนไข 
(1) ปฎิบตัติามเงื่อนไขการกู้เงนิ เงื่อนไขการคา้ประกนั ทีไ่ดต้กลงกบัเจา้หนี้อย่างเคร่งครดั โดยการเจรจาเงื่อนไขต่างๆ จะค านึงถงึ 

ความเหมาะสม ความจ าเป็น และเป็นประโยชน์ต่อบรษิทัฯ 
(2) จดัท านิตกิรรมสญัญาการกูเ้งนิหรอืการค ้าประกนั อย่างรดักุม รอบคอบ และเป็นลายลกัษณ์อกัษรทุกครัง้  
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(3) กรณีที่มีเหตุอันควรต้องเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการกู้เงินหรือการค้าประกัน บริษัทฯ จะหารือร่วมกับเจ้าหนี้โดยไม่ชกัช้า และ  

การเปลีย่นแปลงเงื่อนไขใดๆ จะค านึงถงึความเหมาะสม ความจ าเป็น และเป็นประโยชน์ต่อบรษิทัฯ 
3.2 ดูแลให้มกีารช าระคนืเงนิกู้และดอกเบี้ย ให้กบัเจ้าหนี้เงนิกู้ยมืทุกประเภท อย่างครบถ้วน ตามก าหนดเวลา และปฏิบตัิตามเงื่อนไข 

การกูย้มืเงนิตามขอ้ตกลง  
3.3 ไม่ใช้เงินกู้ยืมไปในทางที่ขดัต่อวตัถุประสงค์ในการกู้ยืมเงิน ทัง้นี้ จะพิจารณาเหตุผล ความจ าเป็นก่อนที่จะตัดสินใจกู้เงินหรือ 

ค ้าประกนัอย่างรอบคอบทีสุ่ด  
3.4 ไม่รบัหรอืจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ในการด าเนินธุรกจิกบัเจา้หนี้โดยไม่สุจรติ 
3.5 ไม่ปกปิดขอ้มลูหรอืขอ้เทจ็จรงิอนัท าใหเ้กดิความเสยีหายแก่เจา้หนี้ ในขณะเดยีวกนัจะเปิดเผยขอ้มลูทีจ่ าเป็นแก่เจา้หนี้อย่างครบถว้น  
3.6 มกีารรายงานภาระหนี้ทีถู่กตอ้ง ครบถว้น และตรงเวลาใหแ้ก่เจา้หนี้เมื่อมกีารรอ้งขอ 
3.7 มุ่งมัน่บรหิารกจิการอย่างมปีระสทิธภิาพ ไม่ใหเ้กดิการผดินัดช าระหนี้ และคงความสามารถในการชาระหนี้ไวใ้หด้ทีีสุ่ด  
3.8 มุ่งมัน่รกัษาความสมัพนัธท์ีด่กีบัเจา้หนี้ และใหค้วามเชื่อถอืซึง่กนัและกนั  

 
4  การจดัท ารายงานแห่งความยัง่ยืน 

คณะกรรมการส่งเสริม สนับสนุน และติดตามให้บริษัทฯ ก าหนดแนวทางในการด าเนินธุรกิจ และปฏิบัติตามหลักจริยธรรม  
หลกัจรรยาบรรณแห่งวชิาชพีและหลกัการก ากบัดูแลกจิการทีด่คีวบคู่กบัความรบัผดิชอบต่อชุมชน สงัคม สิง่แวดล้อม และค านึงถงึผูม้สี่วนได้ เสยีทุก
กลุ่ม ตามสทิธ ิกฎหมายหรอืขอ้ตกลงทีพ่งึมกีบับรษิทัฯ อกีทัง้ยงัมกีารเปิดเผยขอ้มูลทีส่ าคญัใหผู้ม้สี่วนไดเ้สยีรบัทราบอย่างเพยีงพอ ไม่กระท าการ
ใดๆ ทีเ่ป็นการละเมดิสทิธ ิและมชี่องทางในการแจง้เบาะแส รอ้งเรยีน ในประเดน็ทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการกระท าความผดิทางกฎหมาย ความถูกต้อง ของ
รายงานทางการเงนิ ระบบควบคุมภายในทีบ่กพร่อง หรอืการผดิจรรยาบรรณ และมมีาตรการคุม้ครองสทิธขิองผูแ้จง้เบาะแส เพื่อใหค้ณะกรรมการ 
ผูบ้รหิาร พนักงาน และผูม้สี่วนไดเ้สยีทุกกลุ่มไดร้บัทราบและถอืปฏบิตัริ่วมกนั ดงันัน้ จงึไดก้ าหนดแนวทางในการปฏบิตั ิเพื่อใหอ้งค์ กรพฒันาอย่าง
มัน่คง ยัง่ยนื และเกดิประสทิธภิาพสงูสุด โดยจดัท ารายงานแห่งความยัง่ยนื (SD Report) ทัง้เป็นส่วนหนึ่งของแบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี (แบบ 
56-1) และรายงานประจ าปี (แบบ 56-2) รวมถงึเป็นเล่มแยก และเปิดเผยใหส้าธารณชนทราบผ่านเวบ็ไซต ์www.tndt.co.th ของบรษิทัฯ 

 
5 ช่องทางการส่ือสารและนักลงทุนสมัพนัธ์ 

5.1 ช่องทางการรายงาน / การเข้าถึงข้อมูลของบริษทัฯ:  

• ระบบออนไลน์ของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
• การรายงานผลการด าเนินงานรายไตรมาส 
• Opportunity Day / การประชุมผู้ถือหุ้น (AGM / EGM) / mai Forum เป็นต้น เพื่อให้ผู้บรหิารระดบัสูงของบรษิัทฯ ได้พบปะ พูดคุย

ตลอดจนรายงานและตอบขอ้ซกัถามในประเด็นต่างๆ เพื่อเสรมิสรา้งความสมัพนัธ์อนัดี กบันักลงทุน นักวเิคราะห์ ผูถ้อืหุน้ตามวาระ
และโอกาสต่างๆ อย่างเหมาะสม 

• การจดัท าจดหมายขา่ว (Press Release) 
• แบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี (แบบ 56-1) 
• รายงานประจ าปี (แบบ 56-2) 
• เวบ็ไซต ์ของบรษิทัฯ : www.tndt.co.th  
• E-mail : secretary@tndt.co.th  
• Facebook ของบรษิทัฯ : https://www.facebook.com/TNDT.Thailand 

 

 5.2 ช่องการติดต่อนักลงทุนสมัพนัธ:์ คุณสมอุย้ ตัง้จติตถ์าวรกุล 
• จดหมาย :  บรษิทั ไทย เอน็ ด ีท ีจ ากดั (มหาชน)  

เลขที ่19 ซอยสวนสน 8 ถนนรามค าแหง แขวงหวัหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 
•   E-mail   :  som_ouy@tndt.co.th / headoffice@tndt.co.th / info@tndt.co.th 
•   TEL      :  +66(0)2-735-0801 (อตัโนมตั ิ10 สาย)  
•   FAX      :  +66(0)2-735-1941 
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คณะกรรมการบรษิทัดูแลและตดิตามเพื่อใหม้ัน่ใจว่า บรษิทัฯ ตระหนักและใหค้วามส าคญัในเรื่องของการมสี่วนร่วมในการตดัสนิใจพจิารณา 

และ/หรือ อนุมัติ ในเรื่องส าคัญของบริษัทฯ ทัง้ในประเด็นที่ก าหนดในกฎหมายและประเด็นที่อาจมีผลกระทบต่อทิศทางการด าเนินงาน  
ของบริษัทฯ รวมถึงการให้สิทธิข ัน้พื้นฐานของผู้ถือหุ้นทุกราย ทัง้ผู้ถือหุ้นรายย่อย ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ นักลงทุนสถาบัน หรือนักลงทุนต่างชาติ  
โดยไม่กระท าการใดๆ อันเป็นการละเมิดหรือลิดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น หรือจ ากัดโอกาสในการศึกษา การเข้าถึงสารสนเทศของบริษัทฯ  
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยงัส่งเสริมและเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มได้รบัการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม สามารถใช้สิทธิข ัน้พื้นฐาน 
ตามกฎหมายโดยเป็นไปอย่างถูกตอ้ง ครบถว้นทุกประการ เช่น  

• สทิธกิารซื้อ ขาย หรอืโอนหุน้   
• สิทธิในการได้รบัส่วนแบ่งผลก าไรหรือเงินปนัผลตามโครงสร้างระหว่างบริษัท ซึ่งมีทัง้บริษัทย่อย บริษัทร่วม ที่ไม่ซับซ้อน ไม่ม ี

ผูถ้อืหุน้ร่วม ไม่มผีูถ้อืหุน้ไขว ้และไม่มโีครงสรา้งการถอืหุน้แบบปิรามดิในกลุ่มของบรษิทัฯ เพื่อใหผู้ถ้อืหุน้มัน่ใจว่าไดร้บัผลตอบแทนครบถ้วน  
• สทิธใินการไดร้บัการปฏบิตัทิีเ่ท่าเทยีมกนัในการรบัซื้อหุน้คนื (หากม)ี   
• สิทธิการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการแต่งตัง้ หรือถอดถอนกรรมการ แต่งตัง้และอนุมตัิ

ค่าตอบแทนผูส้อบบญัช ีรวมถงึการอนุมตัคิ่าตอบแทนกรรมการ และเรื่องทีม่ผีลกระทบต่อผลประกอบการของบรษิทัฯ เช่น การจดัสรรเงนิปนัผล การ
ก าหนดหรอืการแกไ้ขขอ้บงัคบัและหนังสอืบรคิณหส์นธ ิการลดทุนหรอืเพิม่ทุน และการอนุมตัริายการพเิศษ เป็นตน้ 

 

ทัง้นี้ บรษิทัฯ จะเปิดเผยขอ้มูลส าคญัและขอ้มูลทีม่ผีลกระทบต่อผูล้งทุน ในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี (แบบ 56-1) รายงานประจ าปี  
(แบบ 56-2) รวมถึงเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวบนเว็บไซต์ www.tndt.co.th ของบริษัทฯ และผ่านช่องทางการแจ้งข่าวของตลาดหลักทรพัย์ฯ  
ในกรณีที่มผีู้ถือหุ้นเข้าท ารายการระหว่างกนั (Shareholder Agreement) บรษิัทฯ จะใช้ความพยายามอย่างเต็มทีใ่นการดูแลมใิห้ข้อตกลงระหว่าง 
ผูถ้อืหุน้ส่งผลกระทบอย่างมนีัยส าคญัต่อบรษิทัฯ หรอืผูถ้อืหุน้รายอื่น  

 

นอกจากนี้ คณะกรรมการบรษิทัส่งเสรมิและดูแลตดิตามใหบ้รษิทัฯ อ านวยความสะดวกในการใหส้ทิธแิก่ผูถ้อืหุน้ในเรื่องต่างๆ ทีเ่กี่ยวขอ้ง
โดยมแีนวทางในการปฏบิตั ิดงันี้ 

 
1. ก่อนการประชุม 

 

1.  จดัใหม้กีารประชุมสามญัผูถ้อืหุน้เป็นประจ าทุกปี ภายใน 4 เดอืน นับแต่วนัสิ้นสุดของรอบระยะเวลาบญัชขีองบรษิทัฯ (เดอืนธนัวาคม) 
โดยส่งเสรมิใหผู้ถ้อืหุน้ทุกกลุ่ม รวมถงึนักลงทุนสถาบนั ใหเ้ขา้ร่วมประชุมฯ  

 

2.  จดัท าหนังสอืเชญิประชุมทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ โดยระบุสถานที ่ซึ่งสะดวกต่อการเดนิทาง วนั เวลา ระเบยีบวาระการประชุม
และเรื่องทีจ่ะเสนอทีป่ระชุมฯ พรอ้มดว้ยวตัถุประสงค์และเหตุผลประกอบ หรอืเอกสารประกอบวาระการประชุม รวมถงึความเหน็คณะกรรมการบรษิทั
ในเรื่องดงักล่าว ซึ่งในแต่ละวาระจะระบุอย่างชดัเจนว่า เป็นเรื่องทีเ่สนอเพื่อทราบ หรอืเพื่ออนุมตั ิโดยจดัส่งใหผู้ถ้อืหุน้รบัทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 
30 วนั ก่อนวนัประชุม และลงโฆษณาค าบอกกล่าวเชญิประชุมในหนังสอืพมิพ์ล่วงหน้าก่อนวนัประชุมไม่น้อยกว่า 3 วนั และระยะเวลาติดต่อกนั 
ไม่น้อยกว่า 3 วนั รวมถงึเผยแพร่หนังสอืเชญิประชุม พรอ้มทัง้เอกสารประกอบวาระการประชุมผูถ้อืหุน้ อนัไดแ้ก่ เงื่อนไข หลกัเกณฑว์ธิปีฏบิตั ิและ
เอกสารหลักฐานในการเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ ข้อบังคบับริษัทเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น และการออกเสียงลงคะแนน บนเว็บไซต์ 
www.tndt.co.th ของบรษิทัฯ ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วนั เพื่อเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ไดม้เีวลาในการศกึษาขอ้มลูล่วงหน้าไดอ้ย่างเพยีงพอ 

 

3.  การเปิดโอกาสใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้น าเสนอล่วงหน้า 
3.1 เปิดโอกาสใหผู้้ถอืหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุม เสนอชื่อบุคคลเพื่อพจิารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการ และเสนอค าถามล่วงหน้า  

ก่อนวนัประชุม (มรีะยะเวลาในการใหผู้ถ้อืหุน้เสนออย่างน้อย 1 เดอืน) โดยมหีลกัเกณฑ์ในการเสนอทีช่ดัเจนเผยแพร่ไวบ้นเวบ็ไซต์ www.tndt.co.th 
ของบรษิัทฯ ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ (เอกสารแนบ 1 เอกสารแนบ 2 และ เอกสารแนบ 3) และแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบ set portal ของ 
ตลาดหลกัทรพัยฯ์ 

 
 

หลกัปฏิบติั 8  
สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการส่ือสารกบัผู้ถือหุ้น  
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3.2 ผู้ถือหุ้นน าเสนอผ่าน E-mail: headoffice@tndt.co.th และ secretary@tndt.co.th หรือ ส่งมายังที่อยู่ของบริษัทฯ ภายในวันที่ 

ทีก่ าหนด หรอืตามวนัทีป่ระทบัรบัจากไปรษณียต์้นทางเป็นส าคญั 
3.3 แจง้ผลการน าเสนอใหผู้ถ้อืหุน้ทราบผ่านระบบ set portal ของตลาดหลกัทรพัยฯ์ พรอ้มทัง้ระบุไวใ้นหนังสอืเชญิประชุม  
ทัง้นี้ บรษิทัฯ ไดเ้ปิดโอกาสการเสนอล่วงหน้าใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้มาตัง้แต่การประชุมผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2558 

 

4.  การเปิดเผยขอ้มลูในหนังสอืเชญิประชุม มรีายละเอยีดดงันี้  
4.1 ระบุอย่างชดัเจนว่าเป็นวาระเพื่อทราบ หรอืเพื่ออนุมตั ิพรอ้มทัง้ระบุวตัถุประสงค์และเหตุผล รวมถงึความเหน็ของคณะกรรมการ

บรษิทัในแต่ละวาระ 
4.2 วาระการประชุมทีเ่สนอ ส าหรบัการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้มวีาระทีส่ าคญั ดงันี้ 

-  การพจิารณารบัรองรายงานการประชุมในปีทีผ่่านมา 
- การรายงานผลการปฏบิตังิานของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการตรวจสอบ ในปีทีผ่่านมา 

-  การรบัทราบรายงานผลการด าเนินงานในปีทีผ่่านมา  
-  การพจิารณาอนุมตังิบดุลและงบก าไรขาดทุนของบรษิทัฯ ประจ าปี 
-  การพจิารณาอนุมตังิดการจดัสรรก าไรสุทธปิระจ าปีเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย 
-  การพจิารณาอนุมตัิการจ่าย / การงดจ่ายเงนิปนัผลส าหรบัผลการด าเนินงานประจ าปี พรอ้มระบุนโยบายการจ่ายเงนิปนัผล  

อตัราเงนิปนัผลทีเ่สนอจ่าย พรอ้มใหเ้หตุผลและขอ้มลูประกอบ ทัง้กรณีการจ่ายเงนิปนัผลและการงดจ่ายเงนิปนัผล 
- การพจิารณาเลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการทีต่้องออกจากต าแหน่งตามวาระ ซึ่งไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถ้อืหุ้นได้เสนอชื่อบุคคล 

เป็นการล่วงหน้า หากไม่มีการน าเสนอ คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนจะเป็นผู้คดัเลือกจากคณะกรรมการของบริษัทฯ ในอัตรา  
1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทัง้หมด พรอ้มแนบประวตัขิองกรรมการทีไ่ดร้บัการเสนอชื่อใหเ้ขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการแทนกรรมการทีต่้องออกจาก
ต าแหน่งตามวาระ โดยมรีายละเอยีด ซึง่ไดแ้ก่  

• ชื่อ- นามสกุล  
• วนั-เดอืน-ปีเกดิ 
• อายุ  
• สญัชาต ิ
• ทีอ่ยู่ปจัจุบนั 
• สถานภาพ 
• ประเภทกรรมการทีเ่สนอแต่งตัง้ 

• หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารสรรหา 
• การอบรมหลกัสตูรกรรมการทีจ่ดัโดย IOD 
• ประวตักิารศกึษา  
• ประวตักิารท างาน (ตัง้แต่อดตีถงึปจัจุบนั) 
• ประวตักิารท าผดิกฎหมาย 
• จ านวนการถอืหุน้ TNDT ของกรรมการ / ผูเ้กีย่วขอ้ง 
• ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่างผูบ้รหิาร 

• วนั-เดอืน-ปี ทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้ 
• วาระการด ารงต าแหน่งกรรมการใน TNDT 

• การเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการในปีทีผ่่านมา 
• ส่วนไดเ้สยีในวาระทีเ่สนอในการประชุมครัง้นี้ 

• การด ารงต าแหน่งกรรมการ / ผูบ้รหิารในกจิการทีเ่ป็นบรษิทัจดทะเบยีนอื่น 
• การด ารงต าแหน่งกรรมการ / ผูบ้รหิารในกจิการทีไ่ม่ใช่บรษิทัจดทะเบยีน 
• การด ารงต าแหน่งกรรมการ / ผูบ้รหิารในกจิการอื่นทีอ่าจท าใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ต่อบรษิทัฯ 
• นิยามกรรมการอสิระทีเ่ขม้กว่าขอ้ก าหนดขัน้ต ่าของ ก.ล.ต. และ ตลท.  
• ข้อมูลการ ม ี/ ไม่ม ีส่วนได้เสยีของกรรมการอิสระรายนัน้กับบรษิัทฯ บรษิัทใหญ่ บรษิัทย่อย บรษิัทร่วม หรอืนิติบุคคลที่อาจ 

มคีวามขดัแยง้ ณ เวลานัน้หรอืในช่วง 2 ปีก่อนหน้า   
เป็นตน้ 
 
- การพิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปีของประธานและกรรมการในแต่ละคณะ ซึ่งต้องได้รับการอนุมัติ 

จากทีป่ระชุมผูถ้ือหุน้เป็นประจ าทุกปี พรอ้มระบุนโยบายและหลกัเกณฑ์ในการก าหนดค่าตอบแทนของกรรมการแต่ละต าแหน่ง และค่าตอบแทน
กรรมการทุกรปูแบบทัง้ทีเ่ป็นตวัเงนิ เช่น เบีย้ประชุม ค่าตอบแทนอื่น และสทิธปิระโยชน์อื่นๆ 
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- การพจิารณาแต่งตัง้ผูส้อบบญัช ีและก าหนดค่าตอบแทนในการสอบบญัชปีระจ าปี โดยระบุรายละเอยีดเกีย่วกบัชื่อผูส้อบบญัชี

จ านวนอย่างน้อย 2 คน บริษัทที่สังกัด ประสบการณ์ จ านวนปีที่ลงลายมือชื่อและแสดงความคิดเห็น ความสามารถและความเหมาะสม  
ของผู้สอบบญัช ีรวมทัง้ความเป็นอิสระของผู้สอบบญัช ีการมคีุณสมบตัิที่ได้รบัการยอมรบัเป็นผู้สอบบญัชขีองบรษิัทฯ และได้รบัความเห็นชอบ  
จาก ก.ล.ต. ตลอดจนระบุค่าตรวจสอบของบรษิัทฯ และบรษิัทย่อย รายปี / รายไตรมาส และ / หรอื ค่าบรกิารอื่น (ถ้าม)ี ไว้อย่างชดัเจน เพื่อให ้
ผูถ้อืหุน้สามารถพจิารณาความเหมาะสมของผูส้อบบญัชก่ีอนพจิารณาอนุมตั ิ

 

 -  การพจิารณาจ่ายเงินปนัผลส าหรบัผลการด าเนินงานในปีที่ผ่านมา โดยบรษิัทฯ ได้เปิดเผยนโยบายการจ่ายเงินปนัผล 
ของบรษิทัฯ อตัราการจ่ายต่อหุน้ และจ านวนเงนิปนัผลรวมทีเ่สนอจ่าย สดัส่วนการจ่ายเงนิปนัผลเทยีบกบัก าไรสุทธ ิตลอดจนขอ้มลูการเปรยีบเทยีบ
กบัอตัราการจ่ายเงนิปนัผลในปีทีผ่่านมา พรอ้มเหตุผลและขอ้มลูประกอบ 

4.3 หนังสอืมอบฉนัทะตามแบบทีก่ระทรวงพาณิชยก์ าหนด (แบบ ก. / แบบ ข.) 
4.4 ขอ้มลูประกอบการประชุมอื่นๆ เช่น ขัน้ตอนการออกเสยีงลงคะแนน การนับและการแจง้ผลคะแนนเสยีง ขอ้มลูของกรรมการอสิระ

ทีบ่รษิทัเสนอเป็นผู้รบัมอบฉันทะจากผูถ้ือหุ้น เอกสารทีผู่ถ้อืหุน้ต้องแสดงก่อนเข้าประชุม เอกสารประกอบการมอบฉันทะ และแผนทีข่องสถานที่ 
จดัประชุม เป็นตน้ 

 
2. วนัประชุม 

 

1. บรษิัทฯ มนีโยบายในการอ านวยความสะดวกและส่งเสรมิให้ผู้ถือหุ้น ซึ่งรวมถึงนักลงทุนสถาบัน และผู้รบัมอบฉันทะ ให้สามารถ
ลงทะเบยีนเขา้ร่วมการประชุมล่วงหน้าก่อนเวลาประชุม 1.15 ชัว่โมง   

 

2. บรษิัทฯ มรีะบบการตรวจสอบเอกสารที่ไม่ยุ่งยากซบัซ้อน มกีารจดัเตรยีมอากรแสตมป์ส าหรบัหนังสอืมอบฉันทะ รวมถึงอุปกรณ์ 
เครื่องเขยีน และเครื่องถ่ายเอกสาร ส าหรบัใหบ้รกิาร พรอ้มทัง้จดัเตรยีมของว่างรบัรองแก่ผูถ้อืหุน้  

 

3. กรณีทีผู่ถ้อืหุน้ไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมไดด้ว้ยตนเอง บรษิทัฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สามารถใชม้อบฉนัทะแบบ (ก) หรอื (ข) ตามที่
แนบมาพรอ้มกบัหนังสอืเชญิประชุม โดยใชห้นังสอืมอบฉันทะแบบหนึ่งแบบใด พรอ้มทัง้หลกัฐานตามหลกัเกณฑ์ วธิปีฏบิตั ิและเอกสารหลกัฐาน  
ในการเขา้ร่วมประชุม การมอบฉนัทะ ทีบ่รษิทัฯ ไดจ้ดัส่งใหพ้รอ้มกบัหนังสอืเชญิประชุม เพื่อมอบฉนัทะใหก้บักรรมการอสิระหรอืบุคคลใดๆ เขา้ร่วม
ประชุมแทนได ้ 

 

4. บรษิทัฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ไดพ้บปะพูดคุยกนั โดยมไิดก้ดีกนัหรอืสรา้งอุปสรรคในการตดิต่อสื่อสารระหว่างผูถ้อืหุน้ 
 

5. บรษิทัฯ ใชบ้ตัรลงคะแนนแบบ Barcode และน าเทคโนโลยมีาใชใ้นการลงทะเบียนผูถ้อืหุน้ การนับคะแนน และการแสดงผล เพื่อให้ 
การประชุมสามารถด าเนินการไดร้วดเรว็ ถูกตอ้ง แม่นย า แมว่้าไดเ้ปิดการประชุมไปแลว้ ผูถ้อืหุน้ยงัสามารถลงทะเบยีนเพื่อเขา้ร่วมการประชุม และ
ใชส้ทิธอิอกเสยีงในวาระทีย่งัมไิดพ้จิารณาลงมตไิด ้  

 

6. บรษิัทฯ สนับสนุนและส่งเสรมิให้กรรมการทุกคน และผู้บรหิารที่เกี่ยวข้องของบรษิัทฯ รวมถึงผู้สอบบญัช ีเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น  
เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถซกัถามในประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้ ทัง้นี้ กรรมการและผู้บรหิารที่มสี่วนได้เสยีกบัธุรกรรมที่ท ากบับรษิัทฯ  
ตอ้งไม่มสี่วนร่วมในการตดัสนิใจท าธุรกรรมดงักล่าว โดยจะบนัทกึในรายงานการประชุมวาระนัน้ๆ   

 

7. ประธานกรรมการบรษิทั ท าหน้าทีเ่ป็นประธานในทีป่ระชุมฯ โดยแจง้ 
7.1 จ านวนและสดัส่วนของผูถ้อืหุน้ทีเ่ขา้ประชุมดว้ยตนเองและผูท้ีม่อบฉนัทะ  
7.2 หลกัเกณฑ ์ขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ ทีเ่กีย่วกบัการประชุม  
7.3 การออกเสยีงลงคะแนน และวธิกีารนับคะแนนในแต่ละวาระ 

โดยประธาน หรอื ผูท้ ีไ่ดร้บัมอบหมาย นอกจากนัน้ ประธานฯ จะด าเนินการประชุมตามวาระทีไ่ดร้ะบุไวใ้นหนังสอืเชญิประชุม 
และไม่มกีารเพิม่วาระการประชุมหรอืเปลี่ยนแปลงขอ้มลูส าคญัโดยไม่ไดแ้จง้ใหผู้ถ้อืหุน้ทราบล่วงหน้า โดยเฉพาะวาระส าคญัทีผู่ถ้อืหุน้ตอ้งใชเ้วลาใน
การศกึษาขอ้มลูก่อนตดัสนิใจ อกีทัง้ ไม่เป็นการลดิรอนสทิธขิองผูถ้อืหุน้ทีไ่ม่สามารถเขา้ร่วมประชุมดว้ยตวัเอง  

 

8. ในกรณีใดทีว่าระมหีลายรายการ ประธานในทีป่ระชุมฯ จะจดัใหม้กีารลงมตแิยกในแต่ละรายการ เช่น วาระการแต่งตัง้กรรมการ ปจัจุบนั
บรษิทัฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ไดใ้ชส้ทิธใินการแต่งตัง้กรรมการเป็นรายบุคคล  
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9. ผู้ถือหุ้นมสีทิธิออกเสียงตามจ านวนหุ้นที่ถืออยู่ คอื 1 หุ้น ต่อ 1 เสยีง หุ้นประเภทเดยีวกัน มสีทิธิออกเสยีงที่เท่าเทยีมกัน ในกรณี 
ทีบ่รษิทัมหุีน้มากกว่าหนึ่งประเภท บรษิทัจะเปิดเผยสทิธใินการออกเสยีงของหุน้แต่ละประเภทใหผู้ถ้อืหุน้ทราบ  

 

10. ระหว่างการประชุมฯ ประธานที่ประชุมฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกรายได้ใช้สทิธิในการตรวจสอบการด าเนินกิจการของบริษัทฯ  
เพื่อรกัษาผลประโยชน์ของตน ด้วยการซกัถาม เสนอแนะ และแสดงความคดิเห็นในที่ประชุมได้ทุกวาระอย่างเพยีงพอ ภายในเวลาที่เหมาะสม  
พรอ้มทัง้มกีารบนัทกึการประชุมอย่างถูกตอ้งครบถ้วน เพื่อใหผู้ถ้อืหุน้สามารถตรวจสอบไดต้ลอดเวลา 

 

11. การนับคะแนนเพื่อลงมติ บริษัทฯ จะเชิญอาสาสมคัรจากผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม  หรือ บุคคลที่เป็นอิสระ เพื่อเป็นสกัขีพยาน 
และท าหน้าที่เป็นคนกลางในการตรวจนับหรือตรวจตรวจสอบความถูกต้องของการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระ และเปิดเผยผลคะแนน  
ใหท้ีป่ระชุมฯ ทราบ พรอ้มบนัทกึไวใ้นรายงานการประชุมฯ 

 
3. หลงัการประชุม 

 

1. เปิดเผยใหส้าธารณชนทราบถงึผลการลงคะแนนของแต่ละวาระในการประชุมฯ ทัง้ภาษาไทย และภาษาองักฤษ ภายหลงัการประชุมฯ
ในวันเดียวกันทันที หรือก่อน 09.00 น. ของวันท าการถัดไป ผ่านระบบ set portal ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ 
www.tndt.co.th ของบรษิทัฯ 

 

2. รายงานการประชุมฯ ซึง่มรีายละเอยีดต่างๆ ดงันี้ 
2.1 รายชื่อกรรมการทีเ่ขา้ร่วมประชุมและกรรมการทีเ่ขา้ร่วมการประชุมและกรรมการทีล่าประชุม และสดัส่วนกรรมการทีเ่ขา้ร่วม

ประชุมทีไ่ม่เขา้ร่วมการประชุม 
2.2 ผูบ้รหิารของบรษิทัฯ หรอืบุคคลอื่นทีเ่กีย่วขอ้งกบัการประชุม  
2.3 วธิกีารลงคะแนนและนับคะแนน มตทิีป่ระชุม ผลการลงคะแนน (เหน็ชอบ ไม่เหน็ชอบ งดออกเสยีง บตัรเสยี)  
2.4 ประเดน็และขอ้ซกัถาม ค าถามค าตอบตามทีป่ระธานในทีป่ระชุมฯได้เปิดโอกาสให้ผู้ถอืหุ้นได้ซกัถาม  รวมถงึชื่อ – นามสกุล 

เป็นผูถ้อืหุน้ทีเ่ขา้ประชุมดว้ยตนเองหรอื เป็นผูท้ีร่บัมอบฉนัทะ  
2.5 น าส่งรายงานการประชุมฯ ใหแ้ก่ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ภายใน 14 วนั นับแต่วนัประชุมฯ และ

เผยแพร่บนเวบ็ไซต ์www.tndt.co.th ของบรษิทัฯ 
 

3. ท าแบบประเมนิ AGM Check List ของสมาคมส่งเสรมิผู้ลงทุนไทย เพื่อประเมนิคุณภาพในการจดัประชุมผู้ถือหุ้นของบรษิัทฯ และ
ปรบัปรุงแกไ้ขใหด้ยีิง่ขึน้ หรอืรกัษาคุณภาพการจดัประชุมฯ ในปีถดัไป 
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บรษิทัฯ ใหค้วามส าคญัอย่างยิง่ในการประยุกตใ์ช้หลกัการก ากบัดูแลกจิการทีด่ ี(CG Code) ส าหรบับรษิทัจดทะเบยีนของตลาดหลกัทรพัย์

แห่งประเทศไทยและปฏบิตัใินทุกกจิกรรมขององคก์ร แต่ยงัมบีางเรื่องทีบ่รษิทัฯ ยงัไม่ไดป้ฏบิตัไิดค้รบทุกขอ้ คอื 
 

1. ประธานกรรมการของบริษทัฯ ควรเป็นกรรมการอิสระ 
ประธานกรรมการไม่ได้มาจากกรรมการอิสระและด ารงต าแหน่งประธานคณะผู้บริหาร ร่วมด้วย เนื่องจากธุรกิจบริการตรวจสอบ 

ความปลอดภยัทางวศิวกรรมดว้ยเทคนิคไม่ท าลาย (NDT & Inspection) เป็นธุรกจิเฉพาะดา้นซึง่จ าเป็นตอ้งอาศยับุคลากรทีม่คีวามรู้ ความสามารถ 
และมปีระสบการณ์ในธุรกจิทีย่าวนาน เพื่อน าพาบรษิทัฯ ใหบ้รรลุผลส าเรจ็ดงัทีไ่ดต้ัง้ไว ้อย่างไรกต็าม การด าเนินงานของบรษิทัฯ และคณะกรรมการ
ของบรษิทัฯ ตัง้อยู่บนหลกัการก ากบัดูแลกจิการทีด่ี ตามแนวทางของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย และในทางปฏบิตัิ ประธานกรรมการ กม็ไิด้
ใช้อ านาจกระท าการแทนคณะกรรมการโดยที่คณะกรรมการไม่ได้รับทราบมาก่อน  ส่วนประธานคณะผู้บริหารมีอ านาจด าเนินการ 
ตามทีค่ณะกรรมการบรษิทัไดม้อบหมาย ซึ่งอยู่ภายใต้กฎระเบยีบและขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ ตลอดจนไดร้บัความเห็นชอบและอยู่ภายใต้การก ากบั
ดูแลของคณะกรรมการบรษิัทฯ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระ และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บรหิารมากกว่า 50% กึ่งหนึ่งของคณะกรรมการทัง้หมด  
ท าใหม้อี านาจถ่วงดุล มกีารตรวจสอบ และการบรหิารงานทีโ่ปร่งใส รดักุม อกีทัง้ การมอบอ านาจดงักล่าวไม่มลีกัษณะทีท่ าใหป้ระธานคณะผูบ้รหิาร
สามารถอนุมตัริายการทีต่น หรอืบุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้มสี่วนไดเ้สยี หรอือาจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ในลกัษณะอื่นใดกบับรษิทัฯ 

 

อนึ่งบรษิัทฯ ได้แยกต าแหน่งประธานกรรมการ และกรรมการผู้จดัการออกจากกนั โดยไม่เป็นบุคคลคนเดยีวกนั เพื่อให้สอดคล้อง 
และเป็นไปตามแนวทางการก ากบัดูแลกจิการทีด่ ี

 
2. ควรก าหนดวาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการอิสระไว้อย่างชดัเจน โดยการด ารงต าแหน่งของกรรมการอิสระต่อเน่ืองได้

ไม่เกิน 9 ปี นับจากวนัท่ีได้รบัการแต่งตัง้ครัง้แรก โดยไม่มีข้อยกเว้น 
คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการอิสระจ านวน 3 คน โดยมจี านวน 2 คน ที่ด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระมากกว่า 9 ปี  

ทัง้นี้ คณะกรรมการบรษิทัไดพ้จิารณาแล้วเหน็ว่า กรรมการอสิระทัง้ 2 คน แมว่้าการด ารงต าแหน่งจะเกนิวาระทีก่ าหนดมาแลว้ 9 ปี แต่กม็ไิดท้ าให้
ความเป็นอิสระขาดหายไป กรรมการอิสระยงัคงสามารถให้ความเห็นและปฏิบตัิหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องได้  
อย่างถูกต้อง รวมถึงมคีวามรู้ ความเชี่ยวชาญ อนัเป็นประโยชน์สูงสุดแก่บรษิัทฯ อีกทัง้ ยงัเป็นผู้มคีุณสมบตัิครบถ้วนตามข้อก าหนดคุณสมบัติ
กรรมการอสิระของบรษิทั และขอ้ก าหนดของคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน โดยการด ารงต าแหน่งอีกวาระหนึ่งจะต้องได้รบัการพจิารณาเห็นชอบ
เบือ้งตน้จากทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั และน าเสนอทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เพื่อพจิารณาอนุมตั ิ

 
3. คณะกรรมการควรพิจารณาแต่งตัง้คณะกรรมการธรรมาภิบาล (CG Committee) และคณะกรรมการบริหารความเส่ียง  

(Risk Management Committee) 
คณะกรรมการบริษัทยงัมิได้ด าเนินการจัดตัง้คณะกรรมการชุดย่อยทัง้  2 ชุดดงักล่าว จึงมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ 

ท าหน้าที่ในการสอบทานการปฏิบัติตามจรรยาบรรณและหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี  ตลอดจนก าหนดนโยบายบริหารความเสี่ยง  
(Risk Management Policy) และระบบควบคุมภายใน  (Internal Control System) เพื่ อการสอบทานและประเมินการบริหารความ เสี่ยง 
ในการด าเนินธุรกิจในทุกปจัจัยทัง้ภายในและภายนอกองค์กร  รวมถึงการด าเนินธุรกิจในต่างประเทศเพื่อให้มีประสิทธิภาพสูงสุด  
รวมถงึการป้องกนัการทุจรติคอร์รปัชัน่ โดยพจิารณาแต่งตัง้หน่วยงานตรวจสอบภายในเพื่อท าหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบตัิงานในหน่วยงานต่างๆ  
ของบรษิทัฯ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบจะสอบทานนโยบาย แนวทาง และความคบืหน้าของการบรหิารความเสีย่ง ตลอดจนระบบการปฏบิตัิงาน
ต่างๆ และมีการประเมินเพื่อลด หรือควบคุมความเสี่ยง ให้ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากความเสี่ยงอยู่ ในระดับที่ยอมรับได้  และป้องกัน 
การเกิดการทุจริตคอร์รปัชัน่ ทัง้นี้ เพื่อให้หน่วยงานตรวจสอบภายใน มคีวามเป็นอิสระ สามารถท าหน้าที่ตรวจสอบ และถ่วงดุลได้อย่างเต็มที่  
คณะกรรมการบรษิทั จงึก าหนดให้หน่วยงานตรวจสอบภายในท าการตรวจสอบและรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ   
และคณะกรรมการตรวจสอบจะน าเสนอรายงานต่อคณะกรรมการบรษิทัเป็นรายไตรมาส  ซึ่งบรษิทัฯ ไดแ้สดงรายละเอียดเพิม่เตมิไว้ในแบบแสดง
รายการขอ้มลูประจ าปี  และรายงานประจ าปี  

 
 

การยกเว้นปฏิบติัตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 



                                                                                             Good Corporate Governance Committee 
หลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี  
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4. คณะกรรมการควรประกอบด้วยกรรมการท่ีเป็นกรรมการอิสระมากกว่า 50% 
คณะกรรมการบรษิัทประกอบด้วยกรรมการบรษิัททัง้หมด 8 ท่าน โดยมคีณะกรรมการตรวจสอบจ านวน 3 คน เป็นกรรมการอิสระ 

และไม่ได้เป็นผู้บรหิาร ซึ่งมากกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการทัง้คณะ อีกทัง้ยงัมกีรรมการจ านวน 2 คน ที่ไม่ได้เป็นทัง้กรรมการอิสระและผู้บริหาร 
ของบรษิทัฯ ท าให้เกดิการถ่วงดุล สามารถสอบทานการบรหิารงานได ้และมอีสิระในการบรหิารงานตรวจสอบ รวมทัง้สิ้น 5 คน ซึ่งมากกว่ากึ่งหนึ่ง
ของกรรมการทัง้คณะ  

 
5. คณะกรรมการควรพิจารณาจดัให้มีการประชุมคณะกรรมการมากกว่า 6 ครัง้ ต่อปี 

คณะกรรมการบริษัทจดัให้มีการประชุมอย่างสม ่าเสมอ อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครัง้ และคาดหวงัว่าจะจดัให้มีการประชุม
มากกว่า 6 ครัง้ต่อปี โดยก าหนดตารางวนัประชุมเป็นการล่วงหน้าตลอดทัง้ปี เพื่อให้กรรมการสามารถจดัสรรเวลาเพื่อเขา้ร่วมการประชุม โดย
จะแจ้งให้กรรมการแต่ละท่านทราบก่อนวนัประชุมจริงล่วงหน้าอย่างน้อย 2 สปัดาห์ การด าเนินการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคบัของบริษัท 
กฎหมายมหาชน และกฎระเบยีบของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย และต้องมจี านวนองค์ประชุมขัน้ต ่า ณ ขณะทีค่ณะกรรมการจะลงมติ ในที่
ประชุม ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทัง้หมด 

 
 

มติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัครัง้ท่ี 1/2563  ลงวนัท่ี 24 กมุภาพนัธ ์2563 
 

 
 
 
     ลงช่ือ ................................................................................... 
                             (นายสุวฒัน์  แดงพิบูลยส์กลุ) 
                       ประธานกรรมการ 

 
 

 
 

ลงช่ือ ................................................................................... 
                                 (นางสาวชมเดือน  ศตวฒิุ) 
             กรรมการผู้จดัการ 
 
 
 

 
 
 
 
หมายเหตุ 

- ประกาศใชค้รัง้ที ่1 ในการประชุมทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่1/2555 ลงวนัที ่24 กุมภาพนัธ ์2555 
- แกไ้ขครัง้ที ่1 ในการประชุมคณะกรรมการบรษิทั  ครัง้ที ่2/2556 ลงวนัที ่23 กุมภาพนัธ ์2556  
- แกไ้ขครัง้ที ่2 ในการประชุมคณะกรรมการบรษิทั  ครัง้ที ่6/2557 ลงวนัที ่10 พฤศจกิายน 2557 
- แกไ้ขครัง้ที ่3 ในการประชุมคณะกรรมการบรษิทั  ครัง้ที ่2/2559 ลงวนัที ่20 กุมภาพนัธ ์2559 
- แกไ้ขครัง้ที ่4 ในการประชุมคณะกรรมการบรษิทั  ครัง้ที ่1/2560 ลงวนัที ่26 กุมภาพนัธ ์2560 
-  แกไ้ขครัง้ที ่5 ในการประชุมคณะกรรมการบรษิทั  ครัง้ที ่1/2561 ลงวนัที ่25 กุมภาพนัธ ์2561  
- แกไ้ขครัง้ที ่6 ในการประชุมคณะกรรมการบรษิทั  ครัง้ที ่1/2562 ลงวนัที ่23 กุมภาพนัธ ์2562  
- แกไ้ขครัง้ที ่7 ในการประชุมคณะกรรมการบรษิทั  ครัง้ที ่1/2563 ลงวนัที ่24 กุมภาพนัธ ์2563 


